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آخيش!
قولنجم شكست!

چه آرامشي!

يه تكون بخوره

پا باز 180 درجه رو شاخشه
چه زود چهارشنبه سوري شد!

اگر نامهربان بوديم، رفتيم

پس اين جاده چي شد؟!

كمك! فرار كنيد! زلزله!



نشاِن بي  نشان                    »وفات حضرت فاطمه زهرا )س( تسليت باد«

سخت است بخواهي بنويسي نتواني
يا اينكه بداني كه از او هيچ نداني
هر واژه كه در ذهن بيايد، نپذيري

دستت به قلم باشد و بی حرف بماني
وقتي سخن از سلسلة نور و يقين است
حيف است كه خاموش بمانند جهاني

ژرف است معاني تو، می ماند انسان
تا شرح كند اين همه را با چه بياني

راه است كه می ماند و نام است كه مانده ست
حتي اگر از مدفن تو هيچ نشاني

فريبا يوسفي
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«نرم افزار كاربردی (اپليكيشن) 
مجالت رشد راه اندازی شد»

 امکانات اصلی برنامه

• دسترسی به آخرین مجالت منتشر شده

• مشاهده آرشیو هر مجله به صورت دسته بندی شده

• مشاهده مشخصات هر مجله (فهرست مطالب، 

پدیدآورندگان و...)

) بازار برای 
ار كاربردی (اپلیکیشن

• بارگيری رایگان مجله از نرم افز

مطالعه برون خط (آفالین) درون برنامه (بدون نیاز به تارنما)

یا بارگيری در آینده
• نشان کردن مجالت برای سرزدن 

• ارسال اعالن در زمان بارگذاری مجله جدید

• نظرات کاربران

www.roshdmag. i r



اللهـم صلى على محمـد و آل محمد

یادداشت سردبیر
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سراب
رستم ایران كیه؟!
كاشفان ناخوانده
نونواري با شاپان
سرباز تمام
شکالت
امیرخستگي ناپذیر
زلزلة سازنده
نقشة فیلم
نورسیده ها
مغزپیچ
در خلوِت دل
نم باران
خاله دیس الیك
ادعاي شاعرانه
قلمستون
  جوهر جهان
آشغال هاي دوست داشتني
بیشتر از آدم آهني
منظومةدهه هشتادی ها
اختراِع زود بازده!
از دفترچة خاطرات یک ربات
حریم عمومی!
ماسک
مدرسة شاد مجازی
از جنس آسمان

                                                     به نام خدا

هر فصلی جذابیت های خاص خودش را دارد. باالخره زمستان هم با برف قشنگش از راه رسید. در کنار زیبایی 
ظاهری که برف دارد و شادی و هیجانی که با خودش به همراه می آورد به نظرم پر از حرف های نگفته است. 
این که هیچ کدام از این دانه برف ها که می بارند شبیه هم نیستند. این که هر کدامشان یک شکل منتظم برای 
خودشان دارند. االن همه ما این واقعیت علمی را می دانیم ولی آفرین باید گفت به ذهن آدمی که اولین بار متوجه 
این موضوع شد. احتمااًل آن شخص در بچگی وقتی آدم برفی می ساخته و شادی می کرده، با دقت  به اتفاق های 

اطرافش توجه می کرده، کاری كه شما آینده سازان نباید از آن غفلت کنید.
در مجله رشد جوان منتظر دریافت ایده های جالب و خالقانه شما هستیم که زیر باران یا برف به ذهن های باز و 

کنجکاوتان رسیده اند.

دكتر زهرا باقري

24

سرباز تمام10 رستم ايران كيه؟!04

ديس اليکخـــالــه ديس اليکخـــالــه 
بيشتر از آدم آهني
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سراب
بررسي داليل اعتياد و 
نحوة پيشگيري از آن

اعتیاد نوعي احساس نیاز اجباری برای انجام 
مکرر یک رفتار، یا مصرف یک مادة مخدر است 
که روی زندگی فردی و اجتماعی فرد اثر مخربی 
داشته باشد. فرد می تواند به انواع مواد مخدر 
یا بازی های رایانه ای، یا استفاده از اینترنت و 

گوشی هوشمند، حتی غذا خوردن معتاد شود.

چرا برخی افراد به اعتیاد دچار می شوند؟
تحقیقات زیادی روی علت ابتالی بعضی افراد به اعتیاد انجام شده است 
و علل بنیادین متعددی برای این بیماری بیان شــده اند. همان طور که 
می دانید، علل ژنتیکــی و محیطی هر دو در ایجاد بیماری اعتیاد نقش 

داشته و تاثیرگذارند.
تفاوت هــای ژنتیکی که به تغییراتی در ســیناپس های مغز یا عملکرد 
آنزیم های کبدی منجر می شوند، می توانند فرد را نسبت به ابتال به اعتیاد 
مستعد کنند. مشکالت شخصیتی، بیماری های روانی و سابقة تجربیات 

ناخوشایند نیز عوامل فردی افزایش دهندة  احتمال ابتال هستند.

نقش حس لذت در ایجاد اعتیاد
یکی از ســازوکارهای بدن ما که ارتباط آن با اعتیاد به اثبات رســیده، 
سیســتم محرک و پاداش مغز ماســت. این سیستم شامل چند هستة 
مغزی اســت که به وسیله نورون ها و سیناپس ها به هم متصل هستند و 
مسیري را از مغز میاني به دستگاه كنار مغز برقرار مي كنند. این مسیر در 
پاسخ به محرک های لذت بخش،  با ترشح هورمونی به نام »دوپامین« در 
ســیناپس ها، حس لذت را به وجود می آورد و فرد را تشویق می کند آن 

محرک را مجدداً تجربه کند.
در بعضــی افراد این سیســتم محرک و پاداش دچار اختالل می شــود. 
مغز این افراد قادر نیســت، محرک هایی را که به طور طبیعی لذت بخش 
هســتند، یا فرد در گذشته از آن ها لذت می برده است، پردازش کند و یا 
به آن ها پاسخ درست بدهد. در نتیجه دچار بی عالقگی به این محرک ها 

می شود. در اصطالح پزشکی به این وضعیت »فقدان لذت« می گویند.
کاهش حس لذت می تواند نتیجة بیماری های روانی مانند افسردگی باشد. 
در این حالت فرد در گذشــته حس لذت را تجربه می کرده، اما در حال 
حاضر به علت ابتال به افســردگی دچار این اختالل شده است. گاهی نیز 
این حالت همواره با فرد همراه بوده و یکی از ویژگی های شخصیتی اوست. 
دنیای فرد، دنیایی خاکســتری و بی رنگ است و از چیزی لذت نمی برد. 

عاطفه پالیزدار

تصویرگر: حمید خلوتی
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عالئم اعتیاد
اعتیاد وقتی به وجود می آید که فرد، با وجود رساندن میزان مصرف خود 
به باالترین حد ممکن، دیگر حس خوشایندی از مصرف مادة مخدر خود 
به دســت نمی آورد. ولی در صورت مصرف  نکردن دچار عالئم فیزیکی 
مثل تعریق، بدن درد و عالئم روانی مثل بی قراری و پرخاشگری می شود. 

به این ویژگی اعتیاد عالئم »قطع« یا »Withdrawal« می گویند.
فرد ممکن است با علم به اثرات مخرب اعتیادش، به مصرف ادامه دهد. به 
تدریج او زمانی بیش از آنچه که انتظار داشته است، صرف مصرف ماده یا 
شرکت در فعالیت اعتیادآور خود می کند و ممکن است با وجود چندین 
بار تالش برای توقف مصرف موفق به انجام این کار نشــود. او نمی تواند 
جلوی وسوســه اش را برای مصرف آن ماده یا انجام آن فعالیت بگیرد و 
هرگاه دچار وسوســة  مصرف می شود، اجباراً باید به آن تن بدهد. به این 

ویژگی »ولع مصرف« یا »Craving« می گویند.
به تدریج عملکرد فردی و اجتماعی فرد دچار اختالل می شود، روابطش 
با خانواده به مشکل می رسد و نمی تواند مسئولیت شغلی خود را به خوبی 
انجام دهد و ممکن اســت از نظر مالی، زمانی و ســالمتی به فرد معتاد 

هزینة زیادی را تحمیل کند.

چطور به فردی که حس لذت در زندگی ندارد، کمک کنیم؟
اگر شما یا یکی از اطرافیانتان از نداشتن حس لذت رنج می برید، باید از 
یک مشاور آگاه کمک بگیرید. این وضعیت می تواند نشانه ای از بیماری 
افسردگی باشــد یا فقط یکی از ویژگی های ذاتی فرد به شمار بیاید. در 
صورت تشخیص افسردگی، فرد باید تحت روان درمانی و درصورت لزوم 

استفاده از داروی ضد افسردگی قرار بگیرد.
اگر این نشــانه ها را در یکی از دوستانتان دیدید، با نزدیک شدن بیشتر، 
به او کمک کنید از انزوا خارج شــود و در صورت تمایل، در مورد حالت 
روحی و روانی خود با یک بزرگ تر یا مشــاور مدرسه گفت وگو کند. در 
صورت نبود افسردگی نیز روان درمانی به فرد کمک می کند، این ویژگی 
شخصیتی خود را بشناسد، و با شناخت و تقویت نقاط قوت خود زندگی 

فعالی داشته باشد.
فرد باید بداند که حس لذت نبردن او ناشی از تغییرات مولکولی در مغز 
اســت و بیماری محسوب نمی شود. این گونه او یاد می گیرد تفاوت خود 
را بــا دیگران بپذیرد و از تجربه نکردن هیجانات مانند دیگران رنج نبرد. 
در واقع هیچ دو نفری هیجانات و احساســات مشابهی ندارند و هر کس 
می توانــد پدیده ها را به روش خودش درک و تجربه کند. اگر یک نفر با 
دیدن منظرة طلوع خورشــید حس شادی و زنده بودن می کند، دیگری 
ممکن است تنها به این فکر کند که یک روز دیگر آغاز شده است و باید 

کارهایش را شروع کند.
راه حل دیگر، تغییر محیط زندگی و تجربة هیجانات بی خطر جدید است. 
رفتن به طبیعت، تماشــای یک مسابقة ورزشی، رفتن به موزه، خواندن 
یک کتاب، مشــاهدة فیلم، و شــرکت در ورزش های هیجان انگیز یا هر 
فعالیتی که فرد آن را ســرگرم کننده می داند، ممکن است باعث ایجاد 

حس لذت در او شود.
شرکت بیشــتر در فعالیت های گروهی اجتماعی به فرد کمک می کند، 
از چارچوب انزوای خود خارج شــود و احساسات مشترکی بین خود و 
سایرین به وجود آورد. مانند بازی های گروهی، فعالیت های علمی گروهی، 
ساختن یک روزنامه دیواری در مدرسه، و عضویت در تیم ورزشی کالس.
توجــه کنید که اعتیاد به هر ماده یا زیــاده روي در برخي از كارها، بد و 
مخرب است؛ چه مواد مخدر و چه رفتارهایی مانند استفاده از اینترنت، 

گوشی هوشمند و بازی های رایانه ای. 

ممکن اســت به همین علت تمایلی برای حضور در جمع نداشته باشد، 
چون آنچه برای بقیة جالب و ســرگرم کننده است، برای او بی معناست 
و نمی تواند در احساســات بقیه شریک شود. این موضوع ممکن است به 

انزوای اجتماعی او بینجامد. 
وقتی چنین فردی از روی کنجکاوی یا فشار هم سن وساالن یا در دسترس 
بودن مواد مخدر، مصرف را تجربه می کند، این مواد مســیرهای معمول 
تولید دوپامین در مغز را دور می زنند، و با تحریک مســتقیم بخش لذت 
مغز،  به ایجاد حس لذت منجر می شــوند. در نتیجه فرد حسی را درک 
می کند که تا آن زمان تجربه نکرده یا مدت هاست آن را حس نکرده است.
اینجاســت که گمان می کند گمشده اش را یافته اســت و دوباره حس 
زنده بودن را از طریق مصرف، به دســت می آورد. تمایل به تجربة مجدد 
این حس خوشــایند باعث کشش فرد به مصرف دوباره و دوباره می شود. 
تا جایی که این میزان مصرف دیگر حس سابق را در فرد برنمی انگیزد و 
مجبور است میزان مصرف خود را باال ببرد تا دوباره آن حس را تجربه کند. 
به این ویژگی مواد مخدر ایجاد »مقاومت« یا »Tolerance« می گویند.

تحقیقات نشان داده اند که اعتیاد به سایر فعالیت ها مثل قمار، اینترنت و 
بازی های رایانه ای نیز از چنین سازوکاری پیروی می کند.
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   به دنبال عکس رقیب   

   قهرمانی که با  
   مدال طال، خود را ُگم نکرد  

جوان پهلوان

رستم ايران كيه؟!
تختي پسري كه اسطوره شد

غالمرضا تختی محبوب ترین شخصیتی بود که از ابتدای شکل گیری ورزش در ایران، ظهور 
کرده بود. کشتی گیری که تنها 37 سال زندگی کرد. برندة مدال طالی المپیک 1956 و نقرة 

بازی های المپیک 1952 و 1960 و قهرمان جهان در مسابقات جهانی 1959 و 1961 چنان 
مورد توجه مردم و رسانه ها قرار داشت که با شکست او در فینال المپیک رم، نوشته شد: 

» تختی باخت، ملت ایران عزادار شد!«

  آغاز کار 

  پیروزی اراده  

 مهدی زارعي

  از نجاری تا کارمندی راه آهن  

رشد جوان/ 41399



   قهرمانی با غذای نان و پنیر   

  عواقب 200 گرم وزن بیشتر 

   پرچمی که تختی  
   در دست نگرفت  

   مردی که دنبال بهانه گرفتن نبود   
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   آخرین مدال   
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حسن ستوده نیا کرانی

كاشفان ناخوانده
نگاهي به 500 سال تالش برای 
کشف سرزمین ناشناخته

فرض کنید سال های  ســال از پدران خود شنیده باشید و 
پدران شما هم از پدربزرگ ها که روزی میهماناني به خانه تان  
می آید. در صحبت های  آن ها هم  تمام مشــخصات مهمان 
داده شده باشد. حاال روزی می رسد که آن مهمان را می بینید. 
چه می کنید؟ حتمًا احترام زیادی برای او می گذارید. چون 
سالهاســت از اهمیت این مهمان شنیده اید. حواستان هم 
هست که هیچ  بی احترامی به او نکنید. این اتفاقی بود که 
حدود 500 سال قبل برای سرخ پوستان قارة آمریکا رخ داد 
و مهمانان ناخوانده ای وارد ســرزمین آنها شدند که مدتها 
بود انتظارشان را می کشیدند! ولي این میهمانان ناخوانده، 

چیزي جز غارت با خود نیاوردند. 

افسانه های مهمانان شرقی
سرخ پوســتان از زمان های قدیم، داستان ها و افسانه هایی داشتند 
که در آن ها ذکر شده بود، روزی از دریاهای شرقی سرزمینشان ، 
مهمانانی ناخوانده به شکل انسان به سرزمین آن ها می آیند. رنگ 
پوســت این مهمانان  هم سفید بود؛ رنگی که سرخ پوستان هرگز 
ندیــده بودند و به همین خاطر مطمئــن بودند، اگر روزی چنین 
کسانی را ببینند، حتمًا آن ها همان کسانی هستند که در داستان ها 
توصیف شده بودند. راســتی چرا چنین افسانه هایی شکل گرفته 
بودند؟ مگر سرخ پوســتان در زمان های خیلی دور، سفیدپوستان 

را دیده بودند؟

تفاوت دو کاشف
پس چرا همه از کریســتف کلمب به عنوان کاشــف قارة آمریکا یاد 
می کنند؟ پاسخ ساده است. چون بسیاری از مردم دنیا داستان الیف 
اریکسون را هرگز نشنیدند و دریانوردان وایکینگ هم هرگز متوجه 
نشدند که قاره ای جدید را کشف کرده اند. ضمن اینکه آن ها هرگز به 
سرزمین جدید بازنگشتند. در حالی که بعد از ورود کریستف کلمب 
به قارة جدید، سفرهای اروپایی ها  به این قاره آغاز شد و بسیاری 
از اروپایی ها در سرزمین 

جدید ساکن شدند. 

سه سال زندگی در قارة جدید
پس از اریک، پســرش الیف اِریکسون سفرهای پدر را ادامه داد. یکی 
از دوســتان الیف به نام بیارنی یک بار برای او تعریف کرد که در سفر 
خود به غرب، به خاطر وزش بادها، راه خود را گم کرد و به سمت غرب 
منحرف شد؛ جایی که سرزمینی را دید پر از درختان انگور، بوته های  
ســبز، و آب و هوای خوب. بیارنی الیف را تشویق کرد تا سفر خود را 
به ســرزمین ناشناختة غربی آغاز کند. الیف پذیرفت و در حدود سال 
1000 میالدی به شــرقی ترین نقطة آمریکا رســید. او و 130 نفر از 
همراهانش سه سال در این سرزمین زندگی کردند و حتی دهکده ای  
هم در آنجا ساختند. اما ســرانجام در جنگ با بومیان منطقه مجبور 
شــدند آن سرزمین را ترک کنند. مدت ها بعد از الیف، چند دریانورد 
ســعی کردند با استفاده از داستان های قدیمی، سرزمینی را که الیف 

کشف کرده بود، پیدا کنند، اما هرگز موفق به این کار نشدند.

سفر به سرزمین سبز
اگر بپرسند اولین کسی که به قاره آمریکا رسید، چه کسی بود، همه 
بدون معطلی می گوییم کریسُتف کلمب در سال 1492 میالدی! 
اما بهتر اســت عجله نکنید! حدود ۵۰۰ ســال قبل از کلمب هم 
افرادی به قارة آمریکا سفر کردند. حوالی سال 1000 میالدی، یک 
دریانورد وایکینگ سفری به سمت غرب را آغاز کرد. وایکینگ ها  

دریانوردانی بودند که از ســرزمین های  نروژ، فنالند، ســوئد 
و دانمارک امروزی با کشــتی های بــزرگ خود در دریاها به 
ســفرهای طوالنی دســت می زدند. یکی از این دریانوردان 
اِریِک ســرخ بود؛ مردی که به خاطر موها و ریش قرمزش 
چنین لقبی گرفته بود. او به ســرزمین »ایســلند« تبعید 
شده بود و پس از آن با کشتی بزرگ خود به سرزمین های 
غربی سفر کرد و جزیره ای یخی را کشف کرد که نامش را 
»گرینَلند« )به معنای سرزمین سبز( گذاشت. اما چرا این 
نام را انتخاب کرد؟ زیرا می خواست دیگران متوجه نشوند، 
اینجا سرزمینی یخی است و به دنبال جنگل و چمنزار، 

راهی این سرزمین شوند!
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طمع کارانی به دنبال طال
شاید داســتان دریانوردان سفیدپوست وایکینگ به 
مرور زمان بین افسانه های سرخ پوستان قرار گرفت. 
اما هرچه بود، سرخ پوستان منتظر میهمانان ناخوانده 
بودند. ســرانجام وقتی که سه کشــتی بزرگ از دل 
اقیانوس اطلس بیرون آمدند، سرخ پوســتان مطمئن 
شدند که افســانه های قدیمی به حقیقت پیوسته اند؛ 
مخصوصــًا با دیــدن لباس ها و کاله هــای عجیب، و 
شمشیرها و تفنگ هایی که هرگز ندیده بودند. به همین 
خاطر به استقبال مسافران رفتند و هرچه داشتند، در 
اختیار مســافران قرار دادند. مسافران اروپایی با دیدن 

طالهای سرخ پوستان چشمانشــان خیره شد. برای سرخ پوستان 
طال فلــزی معمولی بود؛ مثــل آهن یا حتی چــوب درخت. اما 
اروپایی های ســفید حاضر بودند جان خــود را برای طال بدهند! 
مدت ها گذشت و تنها ظلم فراوان سفیدها نشان داد که آن ها هم 

انسان هایی طمع كارهستند. 

دزدی های دریایی
کم کم کشورهای دیگر نیز تصمیم گرفتند، از این همه ثروت سهمی 
داشته باشند. دریانوردان پرتغالی هم شروع کردند به سفر به سرزمین 

جدید. بعد نوبت به فرانسوی ها و هلندی ها رسید.
در این بین، بریتانیا دست به ابتکاری بی سابقه زد. دریانوردان انگلیسی 
در اقیانوس اطلس انتظار کشتی های حمل طالی اسپانیا را می کشیدند 
و در فرصــت مناســب، با حمله بــه این کشــتی ها، نتیجة رنج های 
سرخ پوستان و ستم های اسپانیا را غارت می کردند. این اولین باری بود 

که »دزدی دریایی« با حمایت یک حکومت انجام می شد! 
نتیجة ســتم های اســپانیایی ها مدت زیادی به خودشان وفا نکرد. در 
این میان، هم سرخ پوستان زیادی نابود شدند، و هم سیاهان زیادی به 

بردگی گرفته شدند.

نابودی تمدن سرخ پوستان
تا قبل از ورود اروپایی ها، تمدن های سرخ پوستان در اوج شکوه خود 
بودند. آن ها در آن زمان در شهرهایشان سیستم خارج کردن زباله 
داشتند )همان کاری که ماشین های شهرداری در روزگار ما انجام 
می دهند(. سیســتم ستاره شناسی سرخپوست ها چنان  بی نقص 
بود که با رصدخانه های ســنگی آن ها می شد خورشیدگرفتگی و  
ماه گرفتگی های 500 ســال آینده را بــا دقت پیش بینی کرد. اما 
بیشتر قبایل سرخ پوست با هم دشمن بودند و همین تفرقه باعث 
شــد که قبیله ها یکی پس از دیگری در برابر اسپانیایی ها تسلیم 
شوند. اســپانیایی ها برای رســیدن به طال هرکاری می کردند؛ از 

دستگیرکردن رؤسای قبیله ها تا شکنجه و کشتن سرخ پوستان. 
تنها در طول چند سال، به قدری سرخ پوست کشته شد که کسی 
باقی نماند تا برای فاتحــان اروپایی کار کند. به همین خاطر آن ها 
راهی آفریقا شدند و با کشتی های خود، هزاران سیاه پوست آفریقایی 
را به ســرزمین جدید آوردند. به هر حــال اروپایی ها  فاتح بودند و 

خودشان که نمی توانستند در سرزمین های فتح شده کار کنند!
به زودی ثروت فراوانی به اسپانیا سرازیر شد، اما ...
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اتاق عمل

»شاپان« یا »شاپون« در اصل نوعی قیر تصفیه شده است 
که به عنوان رنگ آســتری در چوب کاری، سفال گری و... از آن استفاده 

می شــود. اما می توان از آن برای براق کردن چــوب، پارکت)نوعی کف پوش 
ســاختمانی( و تغییر رنگ وسایل چوبی اســتفاده کرد. نکتة خوب و مهم 

دربارة این مادة پرطرف دار و محبوب در نقاشی، قیمت بسیار پایین 
آن در مقایســه با رنگ های معمولی و آسانِی کارکردن با آن است. 

شاپان را می توانید از رنگ فروشی تهیه کنید.
شاپان معمواًل در دو رنگ مشکی و قهوه ای تولید می شود. به راحتی و باسرعت 

آماده و خیلی زود خشک می شود، پس الزم است کارکردن با آن را بلد باشیم.
پیش از آماده کردن شــاپان الزم اســت که میز یا وسیله دیگری 
را کــه برای رنگ کــردن در نظر داریم، برای ایــن کار آماده کنیم. 

خراشیدگی های جزئی سطح میز و ... را می توان با سنبادة  نرم از بین برد و 
خراشیدگی ها و ریختگی های عمیق تر را باید با بتونه  ترمیم کرد. )برای این کار 

از متخصص کمک و مشورت بگیرید.(  

شاپان مادة غلیظی به شــکل قیر است که پیش از استفاده 
حتمًا باید رقیق شــود. بــرای رقیق کردن)حل کردن( شــاپان می توان از 

حالل هایی چون تینر، گازوئیل یا بنزین)با رعایت كلیة جوانب ایمني( استفاده 
کرد. البته بهتر است از بنزین استفاده کنیم، چون بنزین بسیار َفّرار است )و زود 

خشک می شود( و به ترکیب شاپان آسیب نمی زند.
1. رنــگ، بنزین، تینر، گازوئیل 

و تمام مشــتقات نفت، مواد آتش زا و خطرناکی 
هستند که هنگام کارکردن با آن ها باید بسیار مراقب 

باشید که آتش سوزی راه  نیندازید. هرگز این مواد 
را در مجاورت شعله و یا درهوای بسیار گرم 

نگه داری نکنید و هنــگام ترکیب کردن آن ها 
مراقب باشید که در معرض آتش و شعله نباشید.

2. حتمًا از دستکش مناسب استفاده کنید.

»شاپان«؛ 
این شاپان 

ارزان و 
نازنین!

آماده کردن 
شاپان

دو 
نکتة مهم:

حمیدرضا داداشي نو نواري با شاپان
با یک روش ساده و ارزان

میز تحریر شــما به مرور زمان مستعمل شده و رنگ کهنگی گرفته اســت؟ رنگ میزتان برایتان تکراری شده و 
می خواهید تنوعی ایجاد کنید و رنگ آن را تغییر بدهید؟چی؟! در حال پس انداز پول توجیبی تان هستید و در حال 
نقشه کشیدن برای اینکه میز جدیدی بخرید؟ نه! دست نگه  دارید! همیشه راهکارهایی وجود دارند که با کم ترین 
هزینه و زحمت، وسایل خانه را نونوار کنید. می گویید نه؟ پس پیشنهاد می کنم ادامة این مطلب را بخوانید تا متوجه 

شوید که می شود با کمی حوصله و سلیقه به نتیجه رسید و تنوع ایجاد کرد.
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é شــاپان معمواًل در قوطی های یک کیلوگرمی عرضه 
می شود برای رسیدن به رنگ دلخواه، باید به میزان خاصی بنزین را با شاپان 

ترکیب کنید. اگر از شــاپان قهوه ای استفاده می کنید، هر قدر بنزین بیش تری 
اســتفاده کنید، رنگ قهوه ای روشــن تری به دســت می آید. بنابراین توصیه 
می کنیم که ابتدا مقدار تخمینی مورد نیاز شــاپان را در ظرف بزرگ تری 

بریزیــد و بنزین را کم کم اضافه کنید و خوب هم بزنید و با دســت، آن را ورز 
بدهید )دستکش فراموش نشود.( بعد محلول به دست آمده را روی یک چوب یا 

سطح بدون رنگ بمالید تا متوجه شوید به رنگ دلخواه رسیده است یا نه. 

é برای رنگ آمیزی با شاپان می توان از پارچه یا قلم مو 
و حتی پیســتوله استفاده کرد؛ اما توصیه می شود و بهتر است که از یک 

پارچة تمیز نخی و بدون پرز اســتفاده کنید. در صورت استفاده از قلم مو ممکن 
است رد قلم روی ســطح باقی بماند. استفاده از پیستوله های نقاشی هم مهارت 
خاصی می خواهد که به دردسرش نمی ارزد و بهتر است بی خیال آن بشوید و با 

همان پارچة تمیز کارتان را راه بیندازید.

é هنگام رنگ آمیزی بهتر اســت در 
فضای بســته کار نکنید. در فضای باز هم مراقب 

باشــید که در معرض گرد و خاک قرار نگیرید، چون 
ممکن اســت روی رنگتان گردوغبار بنشیند و کار را 

خراب کند. 

é رنگ آمیــزی را با حوصله و 
بدون عجله انجام دهید. رنگ را یک نواخت 

و از یک  طرف سطح شروع کنید و جلو بروید تا 
کار، یکدست و زیبا شود.

é یکی دو ســاعت )براساس 
ســرما یا گرمای هوا( صبــر کنید تا رنگ 

کاماًل خشک شود. به شما تبریک می گویم؛ از 
کارتان لذت ببرید.

شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 
بـرای تغییـر رنـگ وسـایل چوبـی می تـوان از 

شـاپان اسـتفاده کرد. رنگ های روشـن مثل سـفید، 
کرمـی و نخـودی را می تـوان با شـاپان قهوه ای 

بـه رنگ های قهـوه ای، فندقـی و قهوه ای 
ترکیـب  درصـد  )براسـاس  درآورد  روشـن 

بنزین و شـاپان( و یا با اسـتفاده از شـاپان مشـکی، 
بـه رنگ مشـکی درآورد، ولی رنگ هـای تیره مثل 

مشـکی را نمی شـود قهـوه ای کـرد. 
é کمــی ســلیقه هــم بــد نیســت! 

ــش از  ــّوا، پی ــه مق ــک تک ــتفاده از ی ــا اس ــن ب م
خشک شــدن شــاپان، بــه آن نقــش و نــگار داده ام. 

ــد؟ ــنهادی نداری ــما پیش ش

نکته:
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سرباز تمام
بخش هايي از 
دلنوشته هاي دانش آموزي

متوسطه/  دورة  دانش آموز  بیگ اینالو/  ابوالفضل 
استان فارس

من یک حاج قاسم دیگر: 
من حاج قاسم نیستم؛ چرا که حاج قاسم، زمان نبود که 
تمدید شــود، مکان نبود که تعمیر شود، حاج قاسم تولید 

نبود که تکرار شود و نوشته ای نبود که کپی شود.
حاج قاســم اندیشه ای بود به ارتفاع آسمان، تدبیری بود 
به درازای زمان، شــجاعی بود به پهنای جهان، آرشی بود 
به معنای تمامی ایران و پرچمی بود برافراشته به بلندای 
مردانگی مردان مرد. حاج قاسم، دستی بود به روشنایی ید 

بیضاء و نهالی بود به زیبایی شاخه طوبی.
منم یک حاج قاســم دیگر؛ اگر شجاعی باشم با تدبیر، 
آرشی باشم کمانگیر، اگر پرچمی باشم همیشه برافراشته، 
دســتی باشــم روشــن تر از ید بیضاء و اندیشه ای داشته 
باشم مرتفع تر از آســمان ها. منم یک حاج قاسم دیگر؛ از 

ستمگری بیزار باشد و راهم پاسداری از میهنم باشد.
حاج قاســم پیکرت را بخش بخش نکردند، شجاعتت را 

پخش کردند و سهم من قطره ای شد از شجاعت تو.
حاج قاســم پیکرت را تکه تکه کرده اند امــا بدانند که 
اندیشــه ات را تکه تکه کردند و ســهم من و هم ســاالنم 
تکه هایی شد از اندیشــه های بارز تو تا هزاران مرد شجاع 
باشیم و اندیشه هایت را در سر بپرورانیم و پازل مردانگی را 
با هم و در کنار هم ردیف کنیم تا ایرانی بسازیم با هزاران 

حاج قاسم دیگر.

مهشید سادات/ دانش آموز دورة متوسطه/ استان قزوین
برای شهید سرباز قاسم سلیمانی

اگر برای نیویورک تایمز ژنرال بود، اگر برای هم رزمان حاجی بود و برای هم قطاران ســپهبد 
برای مام میهن، ســرباز بود. همان که خودش دوســت می داشت و نمی دانست چقدر شرافت 
می دهد به واژه سرباز، وقتی آن را می آورد و می چسباند کنار اسمش و می گوید: بنویسید سرباز 

قاسم سلیمانی.
اینجا خاورمیانه نیست، خاور نفت است، خاور آتش است و جنگ و در میان خاور دود و تفنگ 

باید خانه را ایستاده و امن نگه داشت، این را سردار خوب می دانست.
او ســرباز وطن بود وقتی که چند صد کیلومتر دور از مام میهن، نه در هفت توی یک سنگر 
بتونی مدفون شــده در زیرزمین، بلکه در میان خاک و خمپاره  با مجانین داعش می جنگید تا 
خانه امن بماند. سردار معنای خانه را خوب می فهمید آن وقت که می گفت »آن دختر کم حجاب 
هم دختر خوب من اســت« شــاید در هیچ کجای تاریخ ملتی این چنین در بدرقه ســربازش 
بغض نکرده باشد و در هیچ جای دنیا دانش آموزی خردسال در مقابل تصویر سرباز وطن، سالم 
نظامی نداده باشد و پیرزنی اهل یک روستای دور برای سرباز وطن مویه نکرده باشد و آن دختر 
کم حجاب هم برای رفتن سرباز اشک نریخته باشد. اینجا خانه ای است که با رفتن سردار قاسم 

سلیمانی همه جایش درد می کند.
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لطفا بارکد را 
اسکن کنید!



علیرضا یوسفوندی/ دانش آموز  دورة متوسطه/ استان 
شهر تهران

سردار من، رشــادت بی بدیل تو جلوه ای باشکوه از عشق بازی 
جانانه ای به نام شهادت را به رخ عالمیان کشید. درست همانند 
حضرت اباعبداهلل که وقتی دید ظلم یزید زمان شــکلی فراگیر 
یافته و شاید به نوعی سنت تبدیل شده است، با ایثار و شهادتش، 
قلم بطالنی بر اطوار و نقاب های نظام ســلطه کشید و جوششی 

دیگر بر دل حق خواهان و آزادگان عالم انداخت.
سردار من، شــهادت تو شعور مطلق و مجسمة زیبایی محض 
بود. این فعل سری می خواهد به رفعت سماوات، دلی به وسعت 

کائنات و سینه ای شراب خانة عالم.
هنوز باورش برایم ســخت اســت که اسم مطهرتان با پیشوند 

شهید بر زبان ها جاری می شود.
هرچند که چون پرنده ای از این قفس جســم خود را رهانیدی 

اما حضور تو و سیرة تو همچنان در دلمان جاری و ساری است.
ان شاءاهلل یکی از کســانی باشم که سعادت ادامه دادن راهتان 

را دارد.
من درمانده در اینجا و تو آنجایی باز

مانده اینجا سخنی و تو غزل خوانی باز
هست در صحن دلت در قفسی مرغ بهار
چه خوش آن لحظه تویی فاتح زندانی باز

گشته آن مرغ دلم، مثل نگاه تنها
مرغ شیدا شده او، مرغ غزل خوانی باز

تو خود آن وصلت شیرین، که به آیین فراق
شده ای وعده و هر روز، تمنایی باز

مانده اینجا همة مهر تو بر طرح دلم
به جرمی بکنی حکم وفاداری باز

خنک آن لحظه که تو صرف کنی حرف دلت
به دو بیتی که شود گلشن اسراری باز

هست در مصحف دل، عشق تو در هر کلمه
چه خوش آن روز که تو قاری قرآنی باز
اهل دل هر چه خواهند به تصویر خیال
چون تویی در رخ دلخواه، به جانانی باز

تو عقیق یمن خاتم موالیی باز
تویی آن سر حکومت، تو سلیمانی باز

بهناز عزیزخانی/ دانش آموز دورة متوسطه/ استان زنجان
سالم ما بر تو سردار باصالبت عشق
سالم ما بر تو سرباز ُدّر ناب دمشق

سالم ما بر تو خصم بزرگ داعش دون
سالم ما به تو تیر دو چشم تشنة خون

سالم ما به سلطان قلب محرومان
سالم ما به تو ای اسوه جلوة ایمان
سالم ما به تو مظلوم عرصة پیکار
سالم ما به تو سرباز قاسم سردار
بسوزد از غم تو قلب ملت و رهبر
شکسته ملت ما ز هجر تو شهپر

قسم به آن سخن و آن کالم شیرینت
قسم به آن همه اخالص و پاکی دینت
قسم به قلب پر از مهر و لطف تو سردار

دهیم در ره تو سر هم به چوبة دار
قسم به آن رخ زیبای دلنشین تو باز
بزرگ و کوچک ایران شود ترا سرباز
شهادت تو شکست و ضاللت دشمن

شهادت تو ز بوی و ضعف اهریمن
شهادت تو بود فخر هر چه ایرانی

تو تا ابد به دل ما بدان که می مانی

استان  متوسطه/  دورة   دانش آموز  فاطمه فسنقری/ 
گلستان

4 سال بعد ... دفتر خاطراتم را که باز کردم، سربرگ نوشته 
بودم: ســردار دل ها. دم دم های صبح بود، بیدار بودم، دی ماه 
بود، امتحان فلســفه داشتم؛ که ناگهان جنگ ... جنگ اتفاق 
افتاد. از آن روز به بعد، همه گفتند: »ســپهبد«، همه گفتند 
»سردار«، همه گفتند: »حاج قاسم«، رسانه ملی گفت: »سردار 
دل ها«، اما من می گویم: »دنیای یک کودک 8 ساله«، کودکی 
که پیکسل سردار را مغرورانه به گوشه تی شرتش وصل کرده 
بود. ازش پرســیدم: »چرا پیکســل ســردار؟« با آن دستان 
کوچکــش آن را باز کرد و به من داد و گفت: »من یک حاج 
قاســم دیگرم، تو هم باش« جا خوردم! آن کودک که چیزی 
از شــهید و شهید شدن نمی دانست اما چقدر فهمیده حرف 
می زد. پیکســل را از او گرفتم و وصل کردم به گوشه همین 
برگه دفتر خاطراتم تا هرگز یادم نرود که قرار است منم یک 
حاج قاســم دیگر باشم. ما همه دست سردار را دیدیم، دست 
حضرت آقا را دیدیم، سر شهید حججی را دیدیم، ما ایرانی ها 
دســت و سر می خواهیم چه کار؟! به خدا ما با دل هایمان به 
جنگ ظلم می رویم نمی دانم چه بگویم؟ گیج شــده ام. حاج 
قاســم، ببین نبودنت با مردم چه کرده است؟ یکی تسلیت 
می گوید، یکی تبریک، یکــی ترانه می خواند، یکی مصیبت 
کربال، چه محشری شــده است! نمی دانم تسلیت می گفتند 
بــرای تبریک یا تبریــک می گفتند برای تســلیت. ما همه 
ناراحتیم اما خوب می دانیم که امروز فقط خودت خوشحال 
هســتی. همان موقع که هنگام نماز آن گل سرخ را از دست 
آن کودک گرفتی دلم لرزید. باورم شد که رفتنی هستی. حاج 
قاسم »آسمانی شــدنت مبارک«. به اشک هایی که از گوشه 
چشمان آقایم آمد قسم، هرگز نمی گذارم به حقیقت بپیوندد 
این جمله که می گویند: »از دل برود، هر آنکه از دیده رود.«
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شکالت
خوشمزه ترين و پرطرفدارترين خوراكی در دنيا

12

میان بر

ساناز سندروس

شکالت: خوراکی های ساخته شده از کاکائو، شکر، شیر و کره کاکائو

مکزیکآلمان کانادابلژیک ترکیهکره جنوبی

هلندسوئیس بلژیکفرانسه

شکالت  
سازان برتر 

جهان

موزه 
شکالت:

خواص 
شکالت

کمک 
به سالمت قلب

کاهش خستگی

برای 
کمک به 

سالمت قلب

برای 
کمک به 

سالمت قلب

کاهش میزان 
ابتال به سرطان

جلوگیری 
از آفتاب 
سوختگی

بهبود 
خلق و خو 

شکالت تیره، با کم 
تر از 70 درصد کاکائو 

آنتی اکسیدان زیادی دارد 
که سیستم ایمنی شما را 

تقویت می کند.

کمک به افزایش 
گردش خون

بهبود حافظه با 
افزایش سن

کاهش 
شاخص جرم و 

توده بدن 

از 
مزرعه تا 
کارخانه

کشت کاکائو در 
آفریقا و آمریکای جنوبی

 دانه های خشک 
شده کاکائو به رنگ قهوه ای

برشته کردن دانه ها

در دیگ های 
مخصوص پخت مي شود

پس از پخت شکالت 
خمیرنرم تری درست شده

بخش قالب دهی و 
بسته بندی

بهره گیری از 
پمپ وکیوم تا از شکستن 
شکالت ها جلوگیری  شود

20 تا 50 دقیقه در 
سرخ کن و خارج شدن حدود 

7درصد رطوبت باقی مانده
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درست 
کردن 
شکالت

شکالت های 
عجیب

دستور 
ساده و سریع 
تهیه شکالت 

خانگی

گران  ترین 
شکالت  

جهان مضرات 
شکالت

برای 
کمک به 

سالمت قلب

افزایش 
تشدید آلرژيكلسترول

پوسیدگي دندانایجادحالت تهوعسوزش معده

ایجاد سردرد

 تحت فشار قراردادن 
دانه ها

خروج مایع زرد  رنگ 
کره کاکائو

خرد و آسیاب کردن 
دانه ها

گرما دادن به کره 
کاکائو

ایجاد خمیر یکدست 
و سفت

از پمپ دنده ای برای 
پمپاژ استفاده مي شود

غلظت خمیر شکالت 
بسیار بیشتر از عسل است

خمیر شکالت با کره 
کاکائو، پودر کاکائو، شیر، 

شکر و دیگر طعم دهنده ها 
مخلوط مي شود

درست کردن شکالت، یکی از شغل های خانگی است. در این شغل باید در اندازه ها و 
شکل های مختلف شکالت درست کنید. مواد الزم برای درست کردن شکالت: خامه، 
شکر، دانة شکالت آماده و قالب. بسته بندی شکالت بسیار مهم است. حتما در بسته 

بندی آن از لوازم تزئینی استفاده کنید.

- در شــکالت های مکزیکی از ادویه های مختلف مانند دارچین و گرد فلفل، استفاده 
می شود که طعم و عطر متفاوتی به این ماده بدهند.

- انگلستان به تولید شکالت های ارگانیک معروف است.

مــواد الزم برای شــکالت توپی برزیلی: شیرعســل 1 قوطی، پودر کاکائو 5 قاشــق 
غذاخوری، کره 2 قاشــق غذاخوری و ترافل برای تزئین. تمــام مواد را درون قابلمه 
بریزید. ســپس بر روی حرارت مالیم قرار دهید و مرتــب به هم بزنید تا مواد غلیظ 
شــوند و حالت خمیری نرم پیدا کنند، ظرفی )یا در قالب هایی با اشــکال متنوع( را 
چرب کنید و مایة شــکالت غلیظ شده را درون آن بریزید و داخل یخچال قرار دهید 
تا خنک و ســفت شود، پس از آن که خنک شــد، دست خود را با کره چرب کنید و 
مقداری از مواد را در دســت به صورت گرد در آورید و در ترافل شکالتی بچرخانید و 

درون کاغذهای مخصوص شکالت قرار دهید. 
 زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 30دقیقه، و زمان پخت و انتظار آن 
در حدود 10دقیقه می باشــد .شکالت توپی برزیلی را می توانید در میان وعده و دسر 

سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 15 نفر است. 
با تغییر مواد اولیه و تزیین به ســلیقه خودتان و بســته بندی خاص، صدها شکالت 

بسازید و کسب درآمد کنید. هدیه دوستان تان را خودتان بسازید.
بچه هــا آیا مي دانید كه در حال حاضر در كشــور خودمان نیز شــكالت هایي تولید 

مي شود كه قابل رقابت با شكالت هاي خارجي است؟ 
ما خرید شكالت هاي داخلي را توصیه مي كنیم.

دالفی محصول ســوئیس بوده و این شــکالت بــا نام ترافل 
طالیی در دنیا شــناخته شده و با پوشش هایی طالیی توجه 

همه را به خود جلب می کند. 



اميرخستگي ناپذير
فریبا انجمي

»من چهل سال است بعد از امیركبیر، خواستم از چوب آدم بتراشم، نتوانستم.«
ناصرالدین شاه خطاب به مظفرالدین شاه

درشــت و تنومند با سیمایي گشوده، اهل ورزش و كشــتي. همة كساني كه دربارة وي 
نوشــته اند، به زیركي و هــوش فوق العاده و نیروي فکری اش اشــاره کرده اند. واتسون، 
نویسندة انگلیســي دربارة امیركبیر می گوید: »در میان همة رجال اخیر مشرق زمین و 
زمام داران ایران كه نامشــان در تاریخ جدید ثبت شده است، میرزا تقی خان امیرنظام 

بی همتاست. تمام وقت به گشودن مشكالت دل می سپرد و خسته نمی شد.«
منابع: داستان هایي از زندگي امیركبیر، محمود حكیمي، انتشارات فرهنگ اسالمي

امیركبیر، علي اكبر والیتي، انتشارات امیركبیر

امیركبیر، فرهاد حسن زاده، انتشارات مدرسه

دارالفنــون به آزمایشــگاه های فیزیک، شــیمی 
و داروســازی، چاپخانــه، کتابخانه، و ســفره خانه یا 
غذاخــوری مجهز بود. همچنین، در یکی از اتاق های 
آن، دو اســکلت برای آموزش دانشــجویان پزشکی 
نگهداری می شد. این مدرسة جدید به ابتکار امیرکبیر، 
صدراعظم ایران، در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد. 
محل آن هم خیابان ناصری یا همان ناصرخسرو است. 
در ورودی مدرسه ابتدا در خیابان الماسی قرار داشت 

و بعدها به خیابان ناصرخسرو انتقال یافت. 
8۰ ســال پس از فعالیــت دارالفنون و در ســال 
1۳۰8ش )1348 ق( به دستور اعتمادالدوله، وزیر 
وقت، ســاختمان مدرسه تخریب شــد و ساختمان 
فعلی با نقشة  مهندسی روسی ساخته شد. ساختمان 
کنونی ســی و دو کالس درس دارد: » دوازده کالس 
در دو طبقة ضلع شــرقی و به همــان اندازه در ضلع 
غربی، و هشــت کالس در دو طبقة ضلع شمالی. در 
سال 1۳1۷ مدرســه های حقوق و طب از دارالفنون 
جدا شدند و مدرســه از حالت دانشگاهی خارج و به 
دبیرســتان تبدیل شــد. دارالفنون تا سال 1362 به 
کار خود به عنوان دبیرســتان ادامــه داد، ولی بعد از 
آن تغییر کاربری یافت و به مرکز تربیت معلم تبدیل 
شد. پس از مدتی هم به مرکز آموزش ضمن خدمت 
آموزش وپرورش تغییر کاربری داد، تا اینکه در ســال 

1۳۶8 به عنوان میراث ملی ثبت شد.

دارالفنون
دارالفنون در تاریخ یکشــنبه ششم دی ماه 12۳۰، 
تقریبًا 1۳ روز قبل از قتل امیرکبیر، تأســیس شــد. 
اگرچه امیرکبیر مغز متفکر تأسیس مدرسة دارالفنون 
بود، ولی افتتاحیة مدرسه بدون حضور او و با حضور 
آقاخان نوری، صدراعظم جدید و خیانت کار، برگزار 
شد. مدرسه با ۳۰ دانش آموز کار خود را شروع کرد. از 
آنجا که امیرکبیر با کشورهای روسیه و انگلیس میانة 
خوبی نداشت، بیشــتر معلم ها را از اتریش، آلمان و 

فرانسه استخدام کرد.
دكتر پوالك اتریشي به فرمان امیركبیر مأمور بود 
تا از كشــورش معلماني را براي تدریس در مدرســة 
دارالفنون همراه خود بیاورد. او كه به محض ورود به 
ایران متوجه تبعید امیركبیر به كاشــان و بعد قتلش 
شد، دربارة كشته شدن امیركبیر جملة معروفي دارد: 
»پول هایی كه به امیر می دادند و نمی گرفت، همگي 
خرج كشتنش شدند.« او در این جملة كوتاه از موضوع 
مهمي پرده برمی دارد كه در متون تاریخي هم بارها 
ذكر شده است؛ اینكه امیرکبیر دشمن رشوه خواری 

بود و دشمنانش این را برنمی تافتند.

14

ثبت احوال

رشد جوان/ 1399

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!



احداث كارخانه
امیركبیر می گفت: »تا كــي باید خارجی ها تولید 
كنند و ما مصرف كنیم؟ تا كي باید جنس وارد كنیم 
و به جایش ســکه های طال بدهیم؟« به او می گفتند: 
»آخر ما نه كارخانه داریم و نه اســتادکار ماهر!« امیر 
می گفت: »مگر ما چالقیم؟ هم كارخانه می سازیم و 
هم استادكار ماهر تربیت می کنیم. با این كار هم براي 
خودمان شغل ایجاد می کنیم و هم زیر بار خارجی ها 

نمی رویم.« 
به دســتور امیركبیر، دو كارخانة قند و شكرسازي 
در خوزستان و مازندران ساخته شدند و به دنبال آن 

کارخانه های دیگر.

وقایع اتفاقیه
 بیشــتر امیركبیر را با دارالفنون می شناســند، در 
حالي كه تأسیس دارالفنون، تنها، یكي از اقدامات مهم 
و ملي او بود. انتشار نشریة »وقایع اتفاقیه« یكي دیگر 
از اقدامات وي محســوب می شود. امیركبیر اندیشة 

بین المللي داشت.
شــاه تیله ای را كه در دست داشت، باال گرفت و در 
حالي كه از پشــت آن به نور شكســتة چلچراغ نگاه 
می کرد، گفت: »فایدة این كار چیســت؟« امیر كه با 
كاغذهاي توي دســتش خودش را باد می زد گفت: 
»فایدة كدام كار؟ تیله بازي شما یا روزنامه چاپ کردن 
مــن؟« ناصرالدین شــاه خندید؛ خنــده ای پرصدا و 
طوالني. شــاه تیلة رنگی اش را ســر جایش گذاشت 
و گفت: »این ملت گرسنه اســت، بی سواد است. نه 
فرهنگ دارد، نه هنر، نه صنعت، نه تجارت. حاال این 
ملت گرسنة بی سواد و بی هنر، روزنامه می خواهد چه 

كار كند؟« 
امیر آهي كشــید و گفت: »هــر چه بال و مصیبت 
داریم، از جهل و بی سوادی است. هر چه دود خرافه و 
شایعه است، از آتش ناداني برمي خیزد. ممالك مترقي 
در كشورشــان روزنامه دارند. روزنامــه باعث اعالم 

خبرهاي مهم و دادن آگاهي به عموم است.«
اولین شــماره »وقایع اتفاقیــه« روز جمعه پنجم 
ربیع الثانی 12۶۷ منتشر شد. وقایع اتفاقیه هفته نامه  
بود و به شیوة چاپ سنگي منتشر می شد. قیمت آن 

هم نیم ریال)ده شاهي( بود.
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 عالقـه بـه پزشـکی از چـه زمانـی و چگونـه در شـما 
شـکل گرفت؟

عالقه به پزشکی از بچگی و از زمانی که برای معالجات به دکتر می رفتم، 
همیشه در ذهنم بود و فکر می کردم که می تواند شغل مؤثری باشد.

 خانـواده چقـدر در مسـیری کـه طـی کردیـد، نقـش 
داشـته اسـت؟

خیلی زیاد. مادر و پدرم همیشــه مشــوق من بودنــد و زمینه را فراهم 
می کردند. به خصوص مادرم همواره شرایط را برای تحصیل و هدف گذاری 

ما آماده می کرد. 
 

 با توجــه به اینکه در دوران کودکی زلزلة طبس را تجربه 
کرده اید، این حادثه چه تأثیری روی نگاه شما به زندگی و آینده 

داشته است؟
شــب زلزله من تا صبح در مراقبت از مادر و خواهرم فعال بودم، چون در 
زمان حادثه من ســالم تر بودم. از آن زمان حس انسان دوســتی و کمک 
به دیگران در ذهن من بیشــتر شکل گرفت و این احساس را با خودم از 
کودکــی دارم. این حادثه خیلی در تقویت حس کمک به دیگران در من 
تأثیر داشــت. یک طورهایی در آن زمان فکــر می کردم، بعد از خدا من 
منجی مادر و خواهرم هســتم. بعدها در حرفة پزشکی سعی کردم آن را 

عملی کنم.
 

 دوران تحصیلي كه داشتید چقدر در آیندة کاری و زندگی 
شما مؤثر بود؟

دوران تحصیل من در منطقة محروم سپری شد و آن زمان امکانات زیادی 

نداشتیم. االن هم بچه هایی که در منطقة کویری تحصیل می کنند، از 
جــان و دل مایه می گذارند و با انگیزة خود و زحمات خانواده، این کار را 
به ســرانجام می رسانند. در زمان ما هم همین طور بود. حتی در آن زمان 
فضاهای مجازی و ارتباطات کمتر بود و ما از فضای آموزشــی مرکز دور 
بودیم. شــاید محرومیت انگیزه ای بود برای اینکه این کمبودها را جبران 

کنیم و بتوانیم با مسائل علمی روز دنیا هماهنگ شویم. 

 برای دخترخانم هایی که می خواهنــد نقش پررنگی در 
جامعه داشته باشند، چه توصیه ای دارید؟

هم برای دخترخانم ها و هم برای همة انسان ها توصیه اي دارم، چرا که هر 
انسانی رسالتی دارد. وظیفة همة  ما این است که تمام تالش خود را بکنیم. 
چون تا تالش نکنیم و رسالت خود را به جای نیاوریم، حق نداریم دنیا را 
تــرک کنیم. با یک برنامه ریزی دقیق و عالی از ابتدای کودکی، به کمک 
خانواده ها و آموزش و پرورش، و نیز با انگیزة فردی، باید این زیرساخت ها 
فراهم شوند. رسالت الهی می تواند برای هر کسی متفاوت باشد؛ از درمان 
گرفتــه تا هر کاری دیگری. باید تالش، پشــتکار و هدف گذاری صحیح 

صورت بگیرد.
 

 نســل جوانی که می خواهد رشــتة پزشکی بخواند، چه 
مقدماتی را باید فراهم کند؟

رشــتة پزشکی یک عشق اســت و تا زمانی که عشق در مسیر طبابت و 
درمــان در فرد نباشــد، ورود به آن، هم خــودش را اذیت می کند و هم 
می تواند موقعیت فرد دیگری را بگیرد. اگر فرد واقعًا فکر می کند که با این 
کار به رضایتمندی درونی خود می رسد، از همان دوران ابتدایی باید مرتب 
برنامه ریزی داشته باشــد. چرا که موفقیت در این رشته، زیرساخت های 
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زلزلۀ سازنده
دکتر زهرا علیزاده ثانی، متخصص رادیولوژی قلب و عروق که عنوان بزرگ ترین مخترع زن جهان را در »جشنوارة بین المللی اختراعات 
ژنو« در سال 2013 به خود اختصاص داده، میهمان این شمارة »رشد جوان« است. ایشان با تالش و پشتکار فراوان خود، تاکنون تأثیرات 

بسیاری در علم پزشکی داشته و به پیشرفت این دانش در کشورمان بسیار کمک کرده  است. 
دکتر علیزاده دستگاهی را برای تعیین و تشخیص استحکام سازه های قلبی اختراع کرده که جوایز فراوانی را برای ایشان در سطح بین المللی 
به همراه داشته است. در کارنامة کاری ایشان موارد بسیار چشم گیری از موفقیت را مشاهده می کنیم: تأسیس علمی CMR )تصویربرداری 
تشدید مغناطیســی قلبی و عروقی( در ایران، نمایندة ایران در کمیتة اجرایی انجمن تصویربرداری قلب و عروق، عضو انجمن بین المللی 
 MRI بیمارستان امید و ... . همچنین کسب مدرک دانشگاهی از انجمن بین المللی CMR رزونانس مغناطیســی در پزشکی، رئیس بخش

قلبی و عروقی نیز از دیگر افتخارات ایشان است. همچنین ایشان مدال طال و جایزه ویژة جشنوارة 41 ژنو را نیز دریافت کرده اند. 

بابك نبي

شاهد عیني

رشد جوان/ 1399



17

علمــی قوی می خواهد. بنابراین اول عشــق و عالقه، دوم  هدف گذاری 
صحیح، و سوم  تالش و پشتکار الزم است. 

 اگر پزشک نمی شدید، چه کاری را انتخاب می کردید؟
البته در هر کاری که قسمتم باشد، سعی می کنم بهترین نیروی آن کار 
باشم. عشق من پزشــکی بود و وارد آن شدم، ولی اگر زمانی این امکان 

نبود، سعی می کنم در هر کاری که بر سر راهم است، بهترین باشم. 

 چقدر از اهدافی که در ذهنتان بوده، محقق شده است؟
فکر می کنم 9۰ درصد آن محقق شــده است و امیدوارم 1۰ درصد دیگر 
را نیز محقق کنم. خدا را شــاکرم فراتر از آنچه که فکر می کردم محقق 

شده است.

ــن  ــد و همچنی ــه ای داری ــه برنام ــان چ ــرای آینده ت  ب
ــت؟ ــان چیس ــن رؤیایت مهم تری

مهم ترین رؤیایم این است که جایزة پزشکی نوبل و صلح را بگیرم و بتوانم 
در سطح بین المللی قدمی بردارم. 

 مدرسه ها چه نقشی می توانند در آیندة دانش آموزان داشته 
باشند و باید چه نکاتی را در پرورش دانش آموزان رعایت کنند؟

مدرسه باید به بچه ها راه پیداکردن رسالت، هدف ها، آرزوها و استعدادهایی 
را که خداوند در وجودشــان قرار داده است، آموزش دهد. چرا که افراد با 
یکدیگر متفاوت اند و نمی توان الگوی یکسان و یکنواخت را برای همه به 
کار برد. همان طور که انســان ها از لحاظ ظاهر متفاوت هستند، از لحاظ 
ذهنی، روحی، عاطفــی و توانمندی ها نیز متفاوت اند. باید از ابتدا کمک 
کرد تا هر کســی در راستای استعدادهای خود گام بردارد، تا هم خودش 

احساس رضایتمندی داشته باشد و هم جامعه از وجود او سود ببرد.
 

 آیا در زندگی شخصی و حرفه ای خود الگو داشته اید و به 
نظرتان الگو داشتن مهم است؟

بله خیلی مهم است. مسیر را سبک تر و راحت تر می کند و سردرگمی ها را 
در زمان چالش ها آسان تر می سازد. زیرا بزرگان مسیری را طی کرده اند تا 

به بزرگی رسیده اند و می توان از آن ها الگو گرفت.

 الگوهای دانش آموزان چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟
کاری کــه من می کنم این اســت که داســتان زندگی 
پیشکســوتان و تاریخ را می خوانم. مثاًل می خواهم بدانم 
در رشتة پزشکی، از ابوعلی سینا گرفته تا پزشکان قبل 
و بعد از او، چگونه در زندگی معنوی، روحی، جســمی، 
خانوادگــی، علمی و شــغلی خود پیــش رفته اند، چه 
مســیری را طی کرده اند و چگونه در زندگی به تعادل 
رسیده اند. سعی می کنم زندگی پیشکسوتان را بخوانم 
و از آن هــا الگو بگیریم و خودم بر اســاس اســتعداد و 

عالقه هایم و آموزه های آن ها زندگی را پیش ببرم. 

 اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

کتاب های تاریخی، روان شناســی، عرفانی و ادبی می خوانم، و برای حفظ 
ســالمتی هم کمی ورزش می کنم.  بیشتر اوقات فراغتم در کنار خانواده 

سپری می شود. 

 به عنوان یک مخترع زن دارای جایزه جهانی هســتید. 
دیدگاه های جهانی به برنده شدن یک زن مسلمان چطور بود؟

تصور این موضوع که یک خانم از یک کشــور مسلمان برنده شود، برای 
دیگران هم تحســین برانگیز و هم تعجب برانگیز است. این افتخاری بود 
برای من که برای کشــورم، برای جوانــان و برای دنیا حرفی برای گفتن 
داشته باشیم. خواستن توانستن است، فرقی نمی کند در چه شرایط و با 

چه امکانات و محدودیت هایی  باشید. 

 شما الگوی نسل جوان، به خصوص دخترخانم ها هستید. 
چه توصیه ای برای آن ها دارید؟

چیــزی که در نســل جدید حس می کنم، ســردرگمی برای هدف یابی 
است. شاید حق دارند، چرا که شرایط محیطی و تغییرات سریع اجتماع 
و جامعــه، چه در ایران و چه در دنیا، باعث ســردرگمی برای پیدا  کردن 
اهدافشــان می شود. برای پیدا کردن مســیر مناسب باید مطالعه کنند. 
یعنی باید دربارة محیط اطرافشان مطالعه کنند، زندگی نامه افراد موفق را 
بخوانند و ببینید چه چیزی با ســاختار ذهنی آن ها متناسب است. نباید 
عمر کوتاهی را که در اختیارشان قرار دارد، از دست  بدهند. از حرف هاي 
الگوها اســتفاده کنند. فرصتی برای آزمون و خطای بسیار نیست. برنده 
کســی اســت که از آزمون و خطاهای دیگران بهره ببرد و مسیر را برای 

خودش کوتاه کند. 

 پروژة جدیدی در دست ندارید؟
کارهای پژوهشــی بین المللی زیادی با »ســازمان بهداشت جهانی« و 
انجمن های کشــورهای دیگر در قاره های آســیا، اروپا و آمریکا دارم. از 
صبح تا شــب با گروه های دانشــجویی داخل و خارج از کشــور درگیر 
کارهای پژوهشــی هستم. می کوشــم ردپایی از خودم در دنیا 
بگذارم و به رضایتمندی برســم. می کوشــم از نعمت 
عمــری که خــدا به من داده اســت، هدیــه ای برای 

نسل های آینده به جا بگذارم. 

 در پایان اگر نکته ای هست، بفرمایید.
توصیــه ام به جوانان این اســت که سرگذشــت افراد 
پیشکســوت را حتمًا مطالعه کنند، چون انگیزه شــان  
بیشتر می شود. نگذارند لحظه ها از دست برود. وقتی در 
مسیر موفقیت می افتید، می گویید کاش زودتر این کار 

را کرده بودم. 
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فیلم رشد

نقشۀ فيلم
دوست دارید فیلم بسازید؟ بسیار خب بسازید. برای این کار دوربین فیلم برداری 
ندارید؟ حق با شماست، الزم نیست حتمًا یک دوربین فیلم برداری حرفه ای داشته 
باشــید. بله درست است، با همان گوشــی همراهتان هم می شود یک فیلم کوتاه 
ساخت. پس مشکل کجاست؟ شروع کنید دیگر. نه فردا دیر است، همین امروز کار 

فیلم برداری را شروع کنید. آماده اید؟ بروید و شروع کنید. 
فقط چند لحظه صبر کنید، فیلمتان دربارة چیست؟ عرض کردم فیلمتان دربارة 
چیســت؟ فعاًل معلوم نیست؟ مگر می شود؟ شما قرار است با تولید فیلمتان یک 
گنج پنهان شــده را کشف کنید. برای یافتن گنج مگر می شود بدون داشتن نقشه 
دست به کار شد؟ بله مسلم است که به یک نقشه نیاز دارید. فیلم سازی هم مانند 
یافتن گنج، به نقشه نیاز دارد. چرا می خندید؟ باور کنید جدی می گویم. اگر حرفم 
را قبول ندارید گوشــی همراهتان را کناری بگذارید و بنشــینید تا برایتان بگویم 

موضوع از چه قرار است. نشستید؟ بسیار خب،  شروع می کنم.
منظورم از نقشة گنج در کار فیلم سازی، داشتن فیلم نامه است. فیلم نامه همان 
طرح و نقشــه ای است که شــما را به جادوی سحرانگیز فیلم می رساند. فیلم نامه 
طرحی است برای ساختن یک فیلم. اروین آر بلکر1  در کتاب »عناصر فیلم نامه« 
به نقش مهم فیلم نامه نویس اشــاره می کنــد و می گوید: »فیلم نامه نویس جایگاه 
مهمی در ســاخت فیلم دارد و کمتر تهیه کننده و کارگردانی است که عقیده ای 

خالف این داشته باشد.« 
هیچ فیلمی بدون داشــتن فیلم نامه کلید نمی خورد. حتی اگر کسی آرشیوی از 
فیلم های گرفته شده داشته باشد، بدون یک نقشة از قبل طراحی شده نمی تواند به 
تصویرهای گرفته شده سر و سامان بدهد و آن را به عنوان یک فیلم، ارائه دهد. پس 
شک نکنید که بدون داشتن این نقشة ارزشمند اگر بیل و کلنگ بردارید و یک عمر 
زمین را بکنید، به هیچ گنجی در عرصة فیلم سازی نخواهید رسید. حتمًا می پرسید 
برای دست یافتن به این نقشة گنج چه باید بکنیم؟ سؤالی کاماًل منطقی و بجاست. 
شــاید بعضی از آدم های دور و برتان از این نقشــه ها داشته باشند. به سراغشان 
بروید و آن نقشه )فیلم نامه( را از آنان بخرید و یا هر طور دیگر که توافق می کنید، 
از آن برای تولید فیلمتان استفاده کنید. اما من از شما یک سؤال مهم دارم. در این 
دنیایی که همه به فکر یافتن گنج و جواهر هستند و هر روز بیشتر از روزهای قبل 
چند متر زمین را می کنند، چند نفر پیدا می شوند که نقشة گنج داشته باشند و به 
راحتی آن را به دیگران بفروشند و یا در ازای دریافت خدماتی، آن را معامله کنند؟ 
بله درست اســت خیلی کم پیدا می شــود. بنابراین من برای شما پیشنهادی 
گران قیمت دارم. پیشنهادی که باید بهای آن را بپردازید. بهای آن تصمیم، اراده و 
همت شماست! من به شرطی پیشنهادم را به شما می گویم که واقعًا تصمیم بگیرید 
خودتان یک نقشــة گنج طراحی کنید. اگر حاضرید بهای آن را بپردازید، من هم 
آماده ام که پیشــنهادم را برایتان رو کنم. پیشنهاد من این است: »بیایید فوت وفن 
فیلم نامه نوشــتن را خودتان یاد بگیرید!« تعجب کردید؟ تعجب ندارد. اگر واقعًا 
دوست دارید وارد عرصة فیلم سازی شوید و چند صباح دیگر شما را به عنوان یک 

فیلم ساز موفق بشناسند، پس باید از حاال شروع کنید. 

ایستگاه اول: قالب های فیلم سازی
اولین ســؤال برای نوشتن فیلم نامه به نظرم این خواهد بود که: 
»از کجا شــروع کنیم؟« پاســخ من این است: »اول برو قالب ها و 
روش های فیلم ســازی را بشــناس.« فیلم ها معمواًل در قالب های 
داســتانی، مســتند و پویانمایی به صورت رئال و یا غیررئال تولید 
می شــوند. شــما دوســت دارید در چه قالبی فیلم بسازید؟ اگر 
می خواهید فیلم داســتانی رئال بســازید، پس حتمًا شروع کنید 
نمونه های موفق آن را ببینید. اگر می خواهید داســتانی غیررئال 
)پویانمایی( بسازید هم باز فرقی نمی کند. باید نمونه های خوب و 
موفق آن را ببینید. وقتی تصمیم خود را گرفتید و در این ایستگاه 

به شناخت کافی و الزم رسیدید، راهی ایستگاه بعدی شوید.

ایستگاه سوم: طرح3 
بعد از انتخاب ایده، به ایســتگاه طرح می رســید. طرح از ایده 
گسترده تر اســت و آغاز، میانه و پایان دارد. دوست دارید یکی از 
ایده های ذکرشــده را به طرح تبدیل کنیم؟ نظرتان در مورد ایدة 
الف چیســت؟ بله من هم موافقم. پس ایــدة الف را به یک طرح 
تبدیل می کنیم. طرحمان را به چند قسمت تقسیم می کنیم. به 

صورت روبرو:

ایستگاه دوم: ایده2 
ایده همان جرقه ای اســت که یکباره در ذهن شما زده می شود 
و خیلی گنگ و نامعلوم اســت. البته ایده ها همین طوری به ذهن 
شــما خطور نخواهند کرد. بلکــه باید با تــالش و تمرین آن ها 
راکشــف کنید. بله باید کشف کنید، چون به نظر من ایده کشِف 

کشف ناشده هاست. به این ایده ها توجه کنید:
الــف( چند نوجوان در کوچه دور یک چاله ایســتاده اند و توپ 

داخل چاله را نگاه می کنند.
ب( در یک شب توفانی، لباس مردانه ای روی بند رخت به شدت 

مقاومت می کند.
ج( دختربچه ای لباس های یک مترســک را پوشــیده و میان 

گندم زار ایستاده است.
د(مــردی قوی هیکل هر روز صبح با یک چکش کوچک و یک 

بطری آب به کوه می رود.
این  چهار مورد ممکن است در عالم واقعیت وجود داشته باشند 
و یا اینکه وجود نداشــته باشند و شــما در ذهن خودتان آن ها را 
خلق کرده باشــید. در هر صورت شما باید بدانید این ایده ها را در 
کدام قالب و روش می خواهید به فیلم تبدیل کنید. به روش رئال یا 
غیررئال؟ برای مثال، ایدة الف برای یک فیلم داستانی رئال مناسب 

است. ایدة دوم برای یک فیلم پویانمایی مناسب است. 
ســؤال بعدی که برای شما پیش خواهد آمد این است که:»این 
نمونه ها را به عنوان یک ایده می توان پذیرفت یا خیر؟« بســتگی 
دارد به نگاه، اســتعداد، دانش و همت شما. اگر اراده کنید و روی 
آن ها وقت بگذارید، حتمًا به ایدة موفقی تبدیل می شوند. ولی اگر 
به سادگی از کنار آن ها بگذرید، مسلم است که ایدة به دردبخوری 

نخواهند بود.

روح اهلل مالمیر
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é آغاز4 
1 .شــش نوجوان 1۳-12 ساله در کوچه با یک توپ پالستیکی 
فوتبال بازی می کنند. پسربچة دیگری، در حالی که کتاب علومش 
را در دست دارد، از راه می رسد و از بچه ها می خواهد که او را هم در 
بازی بپذیرند. اما آن ها قبول نمی کنند. پسربچه به گوشه ای می رود  

و خودش را با کتابش مشغول می کند.

é پایان8 
۵. بله درســت حدس زدید! چند لحظه بعد بچه ها با ظرف های 
کوچک و بزرِگ پر از آب از راه می رســند و ظرف های خود را در 
چاله خالی می کنند. توپ پالســتیکی از داخل چاله باال می آید و 

فریاد شادی بچه ها در کوچه می پیچد.

ایستگاه آخر: فیلم نامه9 
بعد از گســترش ایده و تبدیل آن به طرح و مشخص  کردن ابتدا، 
میانه و پایان آن، حاال نوبت تبدیل آن به فیلم نامه اســت. »ســید 
 فیلد«1۰ فیلم نامه را در کتاب »چگونه فیلم نامه بنویسیم« این گونه 
تعریف می کند: »فیلم نامه داســتانی است که به وسیلة تصویر گفته 
می شود.« فیلم نامه در واقع دستور کار برای کارگردان است. اما مراقب 
باشید: نباید در کار کارگردان دخالت کنید. حاال که با هم یک ایده را 
کشف و آن را به طرح تبدیل کردیم، بیایید نحوة تبدیل آن به فیلم نامه 

را هم تمرین کنیم. به این پرسش و پاسخ ها خوب توجه کنید:
1 . ماجرای طرح شما در کجا اتفاق افتاده است؟ داخل یک کوچه.

2. در چه زمانی از شبانه روز؟ عصر.
۳. این ماجرا در یک فضای داخلی مثل داخل یک ساختمان رخ 

می دهد یا در یک فضای خارجی مثل کوچه و خیابان؟ خارجی.
با توجه به پاســخ این ســؤال ها شــما به تعریف واژه ای به نام 
»صحنه«11 دســت پیدا می کنید. مکان فیلم بــرداری را صحنه 
گویند. در یک صحنه به فضای حاکم بر آن، بازی بازیگر، دیالوگ و 

اتفاقاتی که در آن مکان صورت می گیرد، پرداخته می شود. 
می شود:  صحنه  تعیین  شما  فیلم نامة  تیتر  اولین  پس 

»صحنة 1 روز- خارجی- کوچه«
بعد از مشخص کردن تیتر صحنه حاال باید چیزهایی را بنویسید 
که کارگردان بتواند آن ها را به تصویر بکشــد. مثاًل »شش نوجوان 
12 تا  1۳ســاله در کوچه بــا یک توپ پالســتیکی فوتبال بازی 
می کنند. نوجوان هفتم با کتاب علوم مدرسه اش که در دست دارد، 
از راه می رسد و بازی آن ها را نگاه می کند.« توجه داشته باشید که 
فیلم نامه را به زبان حال باید بنویسید نه به زبان گذشته و یا آینده. 
مثاًل نمی توانید بنویسید: »شش نوجوان 12 تا 1۳ ساله در کوچه 
با یک توپ پالســتیکی فوتبال بازی می کردند.« فعل می کردند 

مربوط به گذشته و در نگارش فیلم نامه غلط است.
حاال یک ســؤال مهم از شما می پرسم: »کل ماجرای طرح شما از 
آغاز تا پایان در کجا و در چه زمانی رخ داد؟« پاسخ این است: »داخل 
یک کوچه و عصر.« بنابراین، کل فیلم شــما در یک صحنه خالصه 

می شود و دیگر الزم نیست آن را به صحنه های دیگر تقسیم کنید. 

ایستگاه آخِر آخر: نام گذاری
پس از تکمیل فیلم نامه نوبت به نام گذاری آن می رســد. به نظر 
شــما چه عنوانی برای این فیلم نامه مناسب است؟ عنوان »بازی« 
چطور اســت؟ و یا عنوان »دوســتی«؟ عنوانی که شــما انتخاب 
می کنید خیلی مهم است. باید برای شنونده و یا خواننده جدید و 

جذاب و تأمل برانگیز باشد.  
متن کامل فیلم نامة ایدة الف را که با هم ایســتگاه به ایســتگاه 
پشــت سر گذاشــتیم، قباًل با عنوان »مثل آب خوردن« درکتاب 
»زمینی به اندازة پوست یک گاو« به چاپ رسیده است. ایدة این 
فیلم نامه را به این دلیل برای شــما مطرح کردم که شاید در نگاه 
اول فکر می کردید این ایده چندان هم برای تولید یک فیلم کوتاه، 
جالب و جذاب نیســت. ولی حاال  می شنوید که این ایده قباًل به 
یک فیلم نامه تبدیل شده و تازه در یک کتاب هم به چاپ رسیده 
است! مطالعة فیلم نامه های چاپ شده به شما کمک خواهد کرد تا 

راه رسیدن به گنج آرزوهایتان را زودتر بیابید. موفق باشید.

é گره افکنی5 
2. شــوت یکی از بچه ها باعث می شــود توپ به داخل چاله ای 
بیفتد که کنار دیوار است. همه با عجله دور چاله جمع می شوند. 
)همان ایده ای که به ذهنتان رسیده بود و سر و ته نداشت.( یکی 
از بچه ها با عجله به داخل حیاط خانه شان می رود و چوب بلندی 
را می آورد. سر چوب را به داخل چاله فرو می کند ولی هر چه او و 

بقیه تالش می کنند، نمی توانند توپ را بیرون بکشند.

é کشمکش6 
۳. صاحب توپ و کسی که آن را داخل چاله انداخته است، با هم 
درگیر می شــوند و سر و صدای بچه ها باال می گیرد. بچه ها در دو 

گروه، همه با هم دست به یقه می شوند.

é گره گشایی7 
4. درســت زمانی کــه بچه ها دو گروه شــده اند و با هم دعوا و 
کتک کاری می کنند )اوج کشمکش(، همان پسربچه ای که راهش 
نداده بودنــد فوتبال بازی کند، برمی خیزد و بــا صدای بلند داد 

می زند: »من می تونم بیارمش بیرون.« 
بچه ها دســت از دعوا می کشــند و به طــرف او می رونــد. از او 
می پرسند:»چطوری؟« او به شرطی جواب آن ها را می دهد که بعد 
از بیرون آوردن توپ اجازه بدهند با آن ها بازی کند. خب مسلم است 

همه قبول می کنند و می پذیرند، چرا که دستشان زیر سنگ است.
حاال شما باید خیلی تمرکز کنید و از زاویه های متفاوت مشکل 
ایجاد شــده در طرح را بررسی کنید تا به راه حل آن برسید. یک 
شــنوندة باتجربه احتمااًل از خودش خواهد پرســید: »چرا توپ 
پالســتیکی؟ چرا داخل یک چاله؟ چرا کتاب علوم؟« و من به او 
خواهم گفت:»خب معلوم اســت، یک نویسندة اهل مطالعه برای 
گره گشایی داستانش باید از همان عناصر داخل داستانش استفاده 
کند، پس باید عناصری را داخل داستان بیاورد که جنبة کاربردی 
داشــته باشــند.« بیهوده که کتاب علوم را به دست آن پسربچة 

مظلوم نداده است. 
پسربچه یکی از صفحه های کتابش را باز می کند و به آن ها نشان 
می دهد. شاید داخل آن صفحه نوشته شده باشد: »اجسام سبک روی 
آب می ایســتند.« بچه ها با دیدن این جمله چند لحظه به هم نگاه 

می کنند و بعد با فریادی از سر شوق هر کدام به سمتی می دوند. 
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حرفات به دلم
نظراتتان را برای ما بفرستید! نورسيده ها

سالم عشقم! می شــه واسه من هم تو 
مجلة رشــد کار پیدا کنــی؟ فاطمه 

سجودیان
سالم عشقم. نوشتن هم شدکار؟ یعنی به نظرت ما 
االن داریــم کار می کنیم؟ فکر کنم بین پدر و مادر 

و دوســت و فامیل، اولین کسی باشــی که به نوشتن 
می گویــی کار. بقیه وقتی می پرســند: »چی کاره ای؟« و 

جواب می دهیم: »نویســنده.« می گویند: »نه جدی!« انگار 
شوخی داریم با کســی. خیلی جدی که می گوییم نویسنده ایم، 

تهش خیلی احترام بگذارند، می گویند: »نویســندگی هم خوبه، در کنار 
درس و کار یه سرگرمی خوب می تونه باشه. حاال کار واقعیت چیه؟«

خالصه فاطمه جان دلم پر است از بی معرفتی هایی که در حق ما می شود. 
اما دربارة پیدا کردن کار، بگذار ببینیم خودمان را با این ستون بی مزه نگه 
می دارند؟ )االن شــما باید بگویید: »نه بابا بی مزه چیه. خیلیم خوبی.« نه 
که همین شکلی به این قسمت خیره شوید.( اما فاطمه جان تو به نوشتن 
ادامه بده، کار خودش جور می شود. نگران نباش، باالخره تو را هم کشف 
می کننــد؛ مانند آن ردیف زیر »جدول مندلیف« که قرار اســت یک روز 

باالخره کشف شود!

سالم، مجله هاتان خیلی یوزفول هستند. کاغذ این روزا 
گرون شده، ولی مجالت شما ]تقریبًا[ مجانی ماهی یه بار به 

دستمون می رسه!
علیک ســالم. یوزفول دیگر چه صیغه ای  اســت؟ یوز که یوزپلنگ ایرانی  
اســت. فول هم که فکر کنم یک اسم باشــد. یوزفول یعنی یوزپلنگی به 
نام فول؟ مجلة ما مثل پلنگی به نام فول است؟ معنی نمی دهد. آها نکند 
منظورتان »کاربردی« است؟ یک جوری انگلیسی وسط فارسی صحبت 
کردید که آدم فکرش جاهای بدی می رود. می فهمم، فارسی هست کیلی 

کوب. آي ام عه بلک بورد. مثل این است که بنویسی:
 your magazines are so KARBORDI.
واقعًا توقع دارید کسی بفهمد؟ اصاًل چرا این طور بنویسیم؟ مگر کلمه اش 
معادل ندارد؟ آااااها! فهمیدیم. یوزفول هفت حرف است و کاربردی هشت 
حرف. می فهمم. خیلی سخت است که یک حرف بیشتر تایپ کنی، وقتی 
باید به مسائل مهم و شــکافت اتم و گفت وگوی هسته ای میان کشورها 
بپردازی. اما توصیة ما این اســت که نگاهی بــه مجله بیندازی تا زبانت 

تقویت شود. اگر وقت کردی.

 با سالم مجله در کل بد نیســت، اما لبخند جوان واقعًا 
مزخرفه. کاش مطالبي هم دربارة فوتبال و فوتسال براي 

مجله در نظر بگیرید. با تشکر نرگس عباسي از همدان
شما لبخند جوان را به بد نبودن قسمت های دیگر ببخشید، اما نمی دانم 
چرا با خواندن این پیام در ذهنم آمد که بگویم پرسپولیس. پرسپولیسی 
هم نیستم. اصاًل فوتبالی نیستم. به نظرم حاال که این جمله را گفتم، بحث 
خوبی بین استقاللی ها و پرسپولیسی های مجله شکل خواهد گرفت. این 

هم مطلب فوتبالی. دوست داشتید؟ زیادش کنیم؟ 

 زهرا فرنیا.
ســالم. بله؟ کاری داشــتید؟ امری بود؟ مرا صدا زدید؟ بفرمایید. 
الو... الوووو... صدا می آید؟ مزاحم نشــوید لطفًا. من کلی کارهایم را زمین 
گذاشته ام تا ببینم چه کسی کارم داشته. اما واقعًا برایم سؤال شد: چرا یکی 
باید اسم نویسندة این بخش را همین جوری صدا بزند؟ نکند بالیی سرش 
آمده باشد؟ نکند دزدان دریایی کارائیب 4 ربوده باشندش و این جمالت 
آخر قبل از ربایشش باشد؟ اصاًل دلم شور افتاد. شماره را می دهم پلیس تا 

مسئولین رسیدگی کنند.

 مزخرف ترین جواب نزد شماست ...
همیشــه »ترین« بودن را دوســت داشــتم. بهترین، زیباترین، 
بامزه ترین و حتی مزخرف ترین. شاید فکر کنید مزخرف که خوب نیست، 
چرا مزخرف ترین بودن را هم دوســت دارم؟ چون مزخرف بودن آســان 
اســت. مزخرف تر بودن را هم همه بلدند، اما این مزخرف ترین بودن است 
که هرکســی نمی تواند درست انجامش بدهد. شاید متوجه نشدید. اجازه 
بدهیــد مثالی دیگر بزنم. کاری انجام می دهیــد و در بد انجام دادنش از 
همه بهترید. آیا این جالب نیســت؟ من که خیلی با این پیام کیف کردم. 
اگر مزخرف ترین جواب ها نزد ما باشد که خیلی هم خوب است. ممنونیم 

بابت محبتت.

ســالم. بابت مجله تون ممنونم فقــط چرا بخش مغزپیچ 
پاسخنامه نداره؟

ســالم. ما هم بابت توجه تو ممنونیم. بخش مغزپیچ، خیلی فکری است. 
آنقدر فکری که فکرش را هم نمی کنی. به خاطر همین هم جواب ندارد. 
موضوع جوابش نیست. موضوع فکر کردن توست. بله! مهم تر از همه چیز 
در دنیا این اســت که تو درست به یک مسئله فکر کنی، نه که جوابش را 
درست بدهی. در امتحاناتت هم همین است. از 2 نمره، راه حل یک سؤال 
1/۵ نمره دارد و جوابش نیم نمره. همین طور با قدرت و کیفیت به مسائل 
فکر کن و دســت از تالش بر ندارد تا ما دنبــال جواب های واقعی بخش 

مغزپیچ بگردیم!

زهرا فرنیا
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مجله که کاًل به شــما تعلق دارد، اما این بخش، دیگر شور به شما تعلق 

داشتن را درآورده و یک باره هرچه را شما برای ما بفرستید، می خواند، 

پاسخ می دهد و چاپ می کند. شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که کجا 

بفرستید؟ آن قدر که راه ارتباطی داریم. این از رایانامه مان:

 Email:javan@roshdmag.ir ، این هم از ســامانه پیامکی مان: 

3000899519، در صفحه هــای مجازی هم برایتــان کلی مطلب به روز 

و دســت اول، نظرســنجی، مســابقه و ... می گذاریم. با مطرح کردن 

پیشنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سبک می شوید، هم به 

ما کمک می کنید که بهتر شویم! 
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سؤال 1

سؤال 2

سؤال 3

سؤال 4

 پاسخنامه مغزپیچ 3

معماي اول

در عبارت زیر، هر حرف بیانگر یک عدد اســت. عددهای مربوط به هر 
حرف را طوری پیدا کنید که این عبارت درست باشد.

معماي دوم

پنج تیلة کاماًل مشــابه در اختیار داریم. دو تای آن ها ۵۰ گرمی و سه 
تای آن ها ۶۰ گرمی هســتند. یک ترازوی دوکفه در اختیار داریم که 
فقط می تواند وزن دو کفه را با هم مقایسه کند )عددی اعالم نمی کند(. 
حداقل با چند بار اســتفاده از این تــرازو می توان به طور قطع، یکی از 

تیله های ۵۰ گرمی را یافت؟

معماي سوم

فردی با یک نخ 2 متری که ســرعت ســوختنش یک متر بر ساعت 
اســت، طرح مشبک مثلثی زیر را می ســازد که در آن، همة مثلث ها  
متســاوی االضالع هستند و از نقطة مشخص شده، آن را آتش می زند. 

این طرح بعد از چند دقیقه به طور کامل می سوزد؟

معماي چهارم

عمل ٭ نشان دهندة یک عمل جدید روی عددهاست. به جای عالمت 
سؤال کدام عدد باید قرار بگیرد؟

2٭4 = 2۰
۵٭۳ = ۳4
۶٭2 = 4۰

1٭۷=?

F o r t y
+  ten
+  ten
S i x t y
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باریك تر از مو

در خلوِت دل
اسماعیل امیني

22

ببیـن! مـن نـه وزن بلدم، نـه قافیه و نـه آرایه هـای ادبی. 
اصـاًل رشـتة مـن ادبیـات نیسـت. همین طـوری »دلـی« 

چیزهایـی می نویسـم.
البد شــما هم از این نوع شاعرها دیده اید. برخی از آن ها 
سال هاست که همین طور دلی چیزهایی می نویسند و این 
طرف و آن طرف به عنوان شــعر و ترانه منتشــر می کنند. 
موقع معرفی خودشــان را شــاعر و ترانه سرا می نامند، اما 
شعرشان اشــکال وزنی دارد، قافیه ندارد و یا قافیه هایش 
غلط هستند. حتی برخی از آن ها شعرشان معنای درست 

و حسابی هم ندارد.
اینکه کسی به شــعر عالقه داشته باشد، اما نخواهد چند 
ســاعت وقت بگذارد و راه و رســم فنون شعر را یاد بگیرد، 
مثل کســی است که آشپزی می کند، بی آنکه مواد غذایی و 
روش های آماده کردن مواد و پختن آن ها را بداند. چیزهایی 
را با هم مخلوط کند و حرارت بدهد و توقع داشــته باشد، 
دیگران دست پخت او را بخورند و اگر خوششان نیامد، بگوید: 

»من همین طوری دلی آشپزی می کنم.«
• آیا دلی نوشــتن کار غلطی اســت؟ البته که نیست. هر 
کس هر چه دلش خواســت می تواند بنویسد، اما وقتی آن 
را منتشــر کرد، دیگران حق دارند دربارة نوشــته و شعر او 

نظرشان را بگویند.
• آیا شــاعری و عالقه به شــعر، با رشتة تحصیلی ارتباط 
دارد؟ البته که ارتباطی ندارد. مگر تمام فوتبالیســت ها در 
رشــتة تربیت بدنی تحصیل کرده اند؟ یا مگر تمام کســانی 
که میوه می خورند و لذت می برند، مهندس کشــاورزی اند؟ 
حتی مگر تمام کسانی که باغ میوه دارند، در رشتة باغداری 

تحصیل کرده اند؟
لذت بردن از آثار هنری و از شــعر، با رشــتة تحصیلی 
ارتباطی ندارد و از آن مهم تر این اســت که مطالعة ادبی، 
شــعر و داســتان و رمان خواندن، و آشنایی با زیبایی های 
ادبیات، نه تنها به رشتة تحصیلی مرتبط نیست، بلکه نیاز 
عمومی تمام کســانی اســت که اهل مطالعه  هستند و به 

کتاب دلبستگی دارند.

بخش شعر زیر نظر: سعيده موسوي زادهاديب جوان
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نم باران

زینب بیات
شعر افغانستان

بازگشت پروانه ها

شانه های شهر درد می کند
اینجا بمان

سال های بی پروانگی بس است
من منتظرت بودم

میان انگشتانم خانه کن
پشت پلک هایم

روی موهایم
 آغوش تو به من

 پروانة اقامت دائم می دهد؟
می خواهم لباسی بدوزم

شبیه لباس های تو
نگران انقراض پروانه ها هستم

پلک نمی زنم
مبادا از این شهر رفته باشی

گرمابه

لنگ انداخت پیش پاهایم
مرد گرمابه دار کیسه به دست

برد از پله ها مرا پایین
در حمام را به رویم بست

شوخ چشمانه برد شوخ از من
کنج گرمابه مرد حمامی

روی دیوار مات من شده بود
شاه با چشم های بادامی

همه سو چشم هاش می چرخید
توی آیینه های زنگاری
سقف آیینه کاری حمام

باغ بادام بود انگاری

در میان بخارها می شد
از لب زخمی انار نوشت

یا که آرام رفت و بر دیوار
شعر سرخی به یادگار نوشت

آن طرف در میان کاشی ها شاه با 
چشم های تلخ اسیر

این طرف در میان آینه ها
سایة زخمی امیرکبیر

مه
کارل سندبرگ

ترجمه: مهدی مرادی

مه می    آید
با قدم های گربه ای کوچک

مدتی می نشیند
و به شهر و بندرگاه نگاه می کند

آن گاه
آهسته دور می شود.

Fog

The fog comes
 on little cat feet.
It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.
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سعید بیابانکی

 چند شعر از »داود جهانوند«

همه چیز این عکس خوب است
همة چیزهایی که پیداست

همة چیزهایی که پیدا نیست

مثل لبخندی که بر صورت تو نشسته است
مثل اسبی که در سینة من می دود

دیوانه نیستم
سر به هوا هم نیستم

اما این ابر، همان یکی که دست در دست باد می گریزد،
به کودکی های تو شبیه است در لباس عروس

به آرزوهای من شبیه است
که دست در دست باد می گریزد

در آسمانی دور
کنج ستاره ای روشن

تو را بر سریر سرور نشانده ام
تا بعد از این جنگ

اگر سری بر گردن داشتم
بر آستان تو بسپارم

رشد جوان/ 1399

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!
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رشته خیال

لیال اسكوئي

تصویرگر: طاهر شعبانی

»دارچیــن« و »آویشــن« را که اندازه می کنم، با بســم اهلل 
می ریــزم داخل مایة کتلت و شــروع می کنم بــه ورز دادن. 
همان طــور که خانم سرمد یادمان داده بود،شروع می کنم به 
زمزمه كردن. برای هر غذایی گفته بود یک آهنگ بخوانیم، از 
اول تا آخر تا زمان آماده کردنش دستمان بیاید. مثاًل برای تفت 
گوشــت و پیاز و زردچوبة قیمه و قورمه سبزی و کرفس، یك 

آهنگ و پنج بار از اول تا آخر برای مایة كتلت یا ...
اصاًل چه فرقی می کند؟! از خدا که پنهان نیســت، ته و توی 
دلم هــم می دانم که یک بیت این طرف و یک بیت آن طرف 

مگر چه می خواهد بشود؟!
آهنــگ اول، تخم مرغ اول، آهنــگ دوم، تخم مرغ دوم که 
تلفن زنگ می زند. با آرنج عینکم را جابه جا می کنم و دلم هری 
می ریزد. احساســم می گویــد خاله پسند است. خوش حالم 
که تنها هســتم و مامان نیست تا تلفن را جواب بدهد. عادت 
هم ندارد که پیام بگذارد، اما تا قبل از قطع شــدن تماس »آه« 
غلیظی می گوید که دســتگاه روی هــوا می قاپد و پیام ضبط 

می شود!
از خدا که پنهان نیست، پیش خودم اسمش را گذاشته بودم 
خاله دیس الیک! هر بــار که این طوری بی وقت به خانه مان 
زنگ می زد، شستم خبردار می شد که دوباره می خواهد دختر 
راه دورش را بهانه کنــد و مرا هم مثل دخترش بداند و برای 
آینــدة من فکر کند و نگذارد کــه وقت من هدر برود و مرا به 

کالس هنری جدیدی بفرستد!

مامان می گفت بیست و سه سال، اما خاله می گفت بیست و 
چهار سال و نیم است که با مامان رفیق گرمابه و گلستان اند، 

اما نمی دانم تا حاال کجا بود که ما نمی دانستیم.
سودی تنها دختر خاله دیس الیک، سال ها بود که در خارج 
زندگی می کرد. هیچ وقت هم نگفت دقیقًا مخفف چه اســمی 
است این ســودی! از خدا که پنهان نیســت، اما وقتی اصرار 
خاله را دیدم که به مامان می گفت باید اول بافتنی یاد بگیرد، 
بعد قالب بافی، آن هم درست وسط امتحانات نیم سال، پیش 
خــودم خیاالت خامی کردم که زبانم الل حتمًا می خواهد مرا 
هم بفرستد ور دل ســودی. اما اشتباه بود. چون وقتی اولین 
شــال گردن لیمویی دســت بافم را که تــک و توک گل های 
ریز نارنجی و بنفش داشــت، از مامان گرفت و برای ســودی 
فرســتاد، فهمیدم که هوای خارج رو به سردی می رود. هزینة 
یک شال گردن یاد گرفتن، آن قدر بود که می شد یک سال کل 

لباس هایم را از بوتیک های باالی شهر بخرم!
تا ســه ســال پیش اصاًل خاله دیس    الیکــی در زندگی ما 
نبــود. یک روز اتفاقی که مامان گذرش افتاد به محلة قدیمی 
پدربزرگ، دم در ســقاخانة قدیمی شــان خاله را می بیند که 
از دوری ســودی شمع روشــن کرده بود و مثل ابر بهار اشک 
می ریخت. یادم می آید که مامان قبل از دیدن خاله، از یکی از 
هم کالسی هایش تعریف می کرد که خال ریزی روی چال لپ 
سمت چپش داشت. گویا هر روز زنگ های تفریح لقمه های پر 
و پیمان کوکوسبزی و کوفته و کتلت مامان را ازش می گرفته 

ديس اليکخـــالــه ديس اليکخـــالــه 
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و آخرش هم با لپ های باد کرده می گفته: »من از کسی 
چیزی نمی     گیرم بخورم، ولی مال پدر شما حالله، فرق 

میکنه!«
هر چند که مامان بعد از دیدن او، تمام نشانه ها را از 
خال و چال گونه به ســمت راست منتقل کرد و اصرار 

داشت که: »این، اون نیست!«
با ورود ناگهانی یک خالة خاص به زندگی 
ما، همة جنبه های زندگی ما تحت الشــعاع 
قرار گرفت! از خدا که پنهان نیست، اما من 
خیلی دوست داشتم گریة خاله دیس الیک 
را ببینم. نه به خاطر اینکه بدجنس باشم، 
راستش دوست داشتم ببینم او واقعًا با آن 
گردن برافراشته و انگشتان پر از انگشتر و 
دستبند و روسری های عجیب و غریب چه 

شکلی می شود!
 کم کم دامنة حرف های خاله دامن 
بابا را هم گرفت! البته شــرمنده بهتر 
اســت بگویم پاچة شلوار کردی اش را! 
یادش بخیر، بابا قبل از این ربدوشامبرهای 
ســاتن قرمز و بنفش تجویزی خاله، شلوارکردی های اکازیون 
می پوشــید؛ یعنی راحت راحت! خاله به مامان چند تا عکس 
از تیپ های اســپرت برادر و برادرزاده هایش نشان داده بود و 
تلویحًا از تیپ زاقارت بابا انتقاد کرده بود. اما مامان جدی جدی 
به خاطر آن چند کیلو دنبة خالص آبگوشــت که باعث ایجاد 
چاقي در هیکل ما شده بود، کاًل مصرف این غذای محبوب را 

هم تحریم کرد.
از خدا که پنهان نیســت، اما من خودم دیدم که چشم های 
خالــه را غم گرفت، وقتی روز جمعه ناهار آمد خانه مان و دید 
مامان به جای آبگوشــت چرب با گوشت گوسفندی و نخود 
کرمانشــاهی و سنگک کنجدی دو آتشه، بشقاب سبز تدارک 
دیده است؛ یعنی همان ســاالد کلم خودمان با دو پر کاهو و 
هویج کج و معوج رنده شده و خیار سبز قلمی که چند تا ذرت 

و نخودفرنگی رویش پاشیده بودند.
از خدا که پنهان نیست، اما مامان خیلی عوض شده بود. بابا 
وقتی مانتوی گل منگلی نارنجی و قرمز مامان را به تنش دید، 
دهانش از تعجب باز ماند. من فکر کردم از شــنیدن قیمتش، 
امــا خودش بعداً گفت از اینکه مامان چطور از خاکســتری و 
طوسی و فوقش ســرمه ای یکهو آن قدر عوض شده است! اما 
مطمئنم بغض کرد که چرا مامان بدون او به خرید رفته است؛ 
برای اولین بار در این بیست سال زندگی مشترکشان. من هم 
ترجیح دادم سکوت کنم. راستش می ترسیدم که خاله تصمیم 

بگیرد مرا هم امروزی کند.
از آن روز، بابا کم حرف شــد. حوصله نداشــت. مامان مرتب 
دوستان تازه در فضای مجازی و واقعی پیدا می کرد و حتی مرا 
هم در گروه های مختلف عضو می کرد. تا اینکه یک روز با شور 
و هیجان آمد خانه و پر از هیجان گفت که باید هنر آشپزی ام 

را به رخ دوســت و آشنا و غریبه و خالصه همة دنیا بکشم. تا 
بفهمم چه شده و چه نشده، یک کاله آشپزی روی سرم بود و 
یک پیشبند آویزان از گردنم و شاگرد خانم سرمدی، سرآشپز 
درجة یکی شــده بودم که خاله معرفی کرده بود و یک فیش 
میلیونی که قبل ها با آن می شد خرید سه ماه خانه مان را انجام 

بدهیم؛ آن هم بدون تخفیف!
کتلت ها را یکی یکی سر می دهم در روغن داغ داغ. بعد ساالد 
کاهو با ســس رژیمی و نان های لواشــی که به شکل گل رز 
درست کرده ام. وســایلم را زود جمع می کنم تا سر ساعت به 
مؤسسه برسم. امروز آخرین جلسة این ترم آشپزی ماست. بوی 

کتلت های سرخ شده در مترو می پیچد. 
باید دو ایســتگاه دیگر بروم، اما همان جا پیاده می شوم. در 
ظرف را باز می کنم و در چشم برهم زدنی کتلتی نمي ماند! فقط 
عطر خوش حال خوب من است که طولی نمی کشد. دوان دوان 
خودم را داخل واگن جدید می چپانم. حتی به نمرة صفر امروز 

هم فکر نمی کنم.
دل توی دلم نیســت. همة دوستانم با زنبیل دم در مؤسسه 
جمع شده اند. عصبانی اند. گاهی دستشان را مشت می کنند و 

فریاد می زنند:
ـ یعنی چی اینجا اجاره بوده؟ سرمد نداریم یعنی چی؟!

ـ ما پول دادیم! اون خانم پسند ناپسند کجاست؟!
از خــدا که پنهان نیســت، از بعد آن ماجراهــا و آن همه 
خرج های بزرگ، از خاله پسند یک دیس  الیک بزرگ ماند در 

زندگی ما که دیگر نشناخته به کسی اعتماد نکنیم!
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محمدکاظم کاظمی

چو علم آموختی از حرص، اینک ترس، کاندر شب
چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کاال

این بیت از یک قصیدة باشکوه سنایی غزنوی است. سنایی را می توان 
پدر عرفان و حکمت در شعر فارسی دانست. در واقع هرچه از مفاهیم 
عرفانی و معرفتی در شعر فارسی پس از سنایی دیده می شود، به نوعی 
از او تأثیر پذیرفته اســت. حتی شاعری مثل خاقانی شروانی که هیچ 
بنی بشــری را در حد و مایة  خود نمی دانست، نسبت به سنایی احترام 
قائل بــود و در قصیده های پندآمیز خــود از او پیروی می کرد. گزاف 
نیست اگر بگوییم که سیر تحول شعر فارسی را می توان به دو دورة قبل 

از سنایی و بعد از سنایی تقسیم کرد.
ســنایی در این بیت یکی از آرایه های شعری را به کار برده است که 
قرن ها پس از او در شــعر فارســی رواج و کاربرد گسترده یافت و در 

زمان هایی به مهم ترین آرایة شعری تبدیل شد.
در ایــن بیت، شــاعر در یک مصراع یک ادعــا را بیان می کند و در 
مصراع دیگر مثالی برای آن می آورد. در مصراع اول می گوید: کســی 
که علم می آموزد و تعهد ندارد، بیشــتر باید نگران باشد. حاال چرا؟ در 
مصراع دوم مثالی برای این ســخن بیان می شود؛ اینکه علم مثل یک 
چراغ روشــن است و نور می دهد و آگاه می سازد. ولی اگر همین چراغ 
در دست یک دزد بیفتد، او بهتر می تواند در شب تاریک کاالهای مورد 

نظرش را انتخاب کند.
این آرایه را در شعر فارسی »مدعامثل«  نامیده اند. یعنی شاعر در یک 
مصراع شعر مدعایی را بیان می کرده و در مصراع دیگر آن را به کمک 
یک مثال شاعرانه به اثبات می رسانده  است. البته بعضی صاحب نظران، 
از جمله دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی آن را »اســلوب معادله« 
گفته اند. یعنی شاعر یک معادله می سازد: در یک سو مدعا می آید و در 

سوی دیگر مثال معادل آن.
چنان که گفتیم بعدها ایــن آرایه خیلی رواج یافت. در دورة مکتب 
هندی، یکی از کارهای بسیار دوست داشتنی شاعران، همین مدعامثل 
بوده و هر کس می کوشــیده اســت که مثال جالب تری برای مدعای 

خویش پیدا کند. مثاًل شاعر می گوید: 
صورت نبست در دل ما کینة کسی
آیینه هر چه دید، فراموش می کند

و این یکی از مدعامثل های خوب شــعر فارسی است که تا هنوز بر 
زبان مردم جاری است. 

البته مدعامثل در شــعر امروز فارسی هم دیده می شود، به خصوص 
در شعر شاعرانی که به شعر قدیم فارسی هم گرایشی نشان می دهند؛ 

مثل فاضل نظری. این بیت از فاضل را بخوانیم:
هر که ویران کرد، ویران شد در این آتش سرا

هیزم اول، پایة سوزاندن خود را گذاشت
ولی خودمانیم، گاهی نیز شاعران در کاربرد مدعامثل افراط کرده اند 
و چیزهایی گفته اند که چندان هم معلوم نیســت درست باشد. یعنی 

چیزی را ادعا کرده اند که شــاید هم چندان واقعیت نداشــته باشد، 
ولی بعد مثالی برایش آورده اند. در شــعر سنایی آنچه شاعر می گوید 
یک ســخن حکمت آمیز و دقیق است. در آن بیت دل و آیینه هم بله، 
می شود گفت آدم هایی که دل پاکی دارند، کمتر کینه می گیرند. ولی 

وقتی شاعر می گوید:
نمی شود سخن پست فطرتان مشهور

بلند نیست صدا کاسة سفالین را
اینجا معلوم نیست که واقعًا همین طور باشد. بستگی دارد که شخص 
چه بگوید و کجا بگوید. حاال ممکن اســت یک نفر هم بیاید و ادعایی 

خالف آن بیان کند و مثالی هم برایش جور کند. مثاًل بگوید:
حدیث پوچ مغزان بیشتر مشهور خواهد شد

صدای طبل، از جام طالیی بیشتر باشد
بله، می خواهیم این را بگوییم که زیبایی شــعر، و کشف و خالقیت 
شــاعر به یک طرف، ولی اگر حرفی و حکمتی، و عاطفه و احســاس 
راستین انسانی در کار نباشد، به صرف زیبا ساختن سخن، نمی توان آن 
را به مردم قبوالند. جامعه نگاه می کند و شعری را در ذهن و زبان خود 
نگه می دارد که در آن حقیقتی می بیند. حال اگر آن حقیقت زیبا بیان 

شده بود، ماندگار می شود.
خب، ســخن را ختم مي کنیم با چند مدعامثل از شــاعران دیروز و 

امروز فارسی.

صائب: 
آدمی پیر چو شد، حرص جوان می گردد

خواب در وقت سحرگاه گران می گردد

اظهار عجز، پیش ستمگر ز ابلهی است
اشک کباب، موجب طغیان آتش است

بیدل:
تواضع های ظالم، مکر صیادی بود، بیدل

که میل آهنی را خم شدن قالب می سازد

کلیم:
در نظرها اعتبار کس به قدر فضل اوست

قیمت هر نخل، در بستان به مقدار بر است

فاضل نظری
اعتبار سربلندی در فروتن بودن است

چشم شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت

اوج و موج
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خلوت واژه ها

قلمسـتون
دنیاي وارونه

سر و ته شدیم
و دنیاي واقعي را ندیدیم

زندگي وارونه زیبا بود
در جهاني سیر مي كردیم

 كه آسمان زیر پایمان بود
و پرنده ها

در كنار كفش ها پرواز مي كردند
مادر تكه هاي ابر در دهانمان مي گذاشت

و بعد خورشید را سر می کشیدیم
در جهان وارونه همه چیز زیبا بود

كه ناگهان
آن طرف زندگي را نشانمان دادند

كاش پرستارها
همیشه نوزاد را سر و ته نگه مي داشتند

طاهره جباري كالس دوازدهم از تهران

طاهره خانم جباري در شــعرش ما را غافل گیر می کند. او دنیایی 
می سازد که همة ما از تصورش لذت می بریم. تصویرهایی می سازد 
که توی ذهنمان می مانند و راحت پاک نمی شوند. روی دیگر زندگی 
را نشــانمان می دهد که هیچ  وقت - جز در شــعر-  امکان تجربه 
کردنش وجود ندارد. در پایان شعر غافل گیری به اوج می رسد و به 
نوعی به همة پرسش های ذهنی مان جواب داده می شود. این دنیای 
عجیب و دوست داشتنی کجاست؟ تازه آنجاست که می بینیم همة 
تصویرهای زیبای شعر در چند لحظة نخست تولد جان می گیرند. 

پایان بندی شعر نقطة گشایش راز و رمزهای شعر است. البته شاید 
اگر طاهره خانم مقدمه چینی اول را حذف می کرد و شــعر از سطر 
پنجم شــروع می شد، اثر ایجاز و شــیرینی بیشتری داشت. با این 
همه پیشــنهاد می کنم، این اثر را نه یک بــار که چندبار بخوانید و 

لذت ببرید. 

خداوند مادر را آفرید
دلش را بزرگ آفرید

اندازة اقیانوسی پر از ماهی
چشمانش را همانند یک حوض قشنگ

آبی رنگ، لبریز از مروارید
فرشتگان به صف ایستاده و مشتاق دیدارش بودند

یک آن همه در جای خود میخکوب شدند
زبان ها از سخن ایستادند

چشم ها به یک نقطه خیره شده بودند
- این دیگرچیست؟ ...

ندا آمد:
این است تکه ای از وجود من

تکه ای از مهربانی ام
در چشمانش حیا کاشتم

در نگاهش نجابت ریشه زد
در وجودش وقار گل داد

در ازل پرتو نورش ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و ...

 آتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخت، دید ملک

عشق نداشت ...
عین آتش شد از این غیرت

بر آدم زد
مریم جوادي كالس دوازدهم از سوادكوه

مریم خانم جوادی متن زیبایی دربارة مادر نوشته اند. سوژه ای که 
می توان تا آخر دنیا درباره اش حرف زد. دوســتمان نوشته اش را با 
تخیل شروع کرده است؛ با تشبیه او وجود مادر را به زیباترین چیزها 

شبیه دانسته است تا ارزش و زیبایی اش را نشان بدهد. 
تخیل باعث می شود مخاطب همراه با شعر و شاعر، دنیای جدیدی 
را تجربــه کند و این عالی اســت. ای کاش مریم خانم همین کار را 
ادامــه می داد و ما تا آخر اثر، همچنان تصویرهای خیالی زیبایی را 
کشف می کردیم. اما رفته رفته تصویرها جای خودشان را به توضیح 
می دهند. در چند ســطر پایانی، شــاعر از صنعت تضمین استفاده 
کرده است. یعنی بخشی از شعر حافظ را در نوشته آورده است که 
از لحــاظ محتوا و مفهوم با اثرش هم خوانی دارد. البته بهتر اســت 
شعرهای تضمین شــده در گیومه بیایند و نام شاعر اصلی به عنوان 
پانویس زیر اثر قید شــود. برای این دوست خوش ذوق و بااستعداد 

آرزوی موفقیت می کنم. 
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فرضیه ماده اساسی
برای اولین بار این تالس فیلسوف یونانی )قرن ۶ قبل از میالد( 

بود که پیشنهاد کرد کل جهان از یک ماده تشکیل شده و آن هم آب است. 
او فکــر می کرد چون آب در طبیعت هم در حالت مایع، جامد و هم گاز دیده 

می شــود پس احتماال بقیة مواد هم از فشرده و رقیق، یا سرد و گرم 
شدن آب در حالت های مختلف درست شده اند. 

آناکســیمنس یکی از شــاگردان تالس بود که مثل استاد به وجود 
یک ماده اصلی اعتقاد داشــت، ولی فکر می کرد این ماده باید هوا باشد. 

آناکســیمنس می گفت هوا اگر رقیق شود، به آتش تبدیل می شود و اگر 
حرکت کند باد را  به وجود مي آورد. با فشــرده تر شدن به ابر، باران و بعد 

خاک تبدیل می شود.

فیلســوفان از زمان های قدیم می خواستند بدانند اشیا و جان داران از چه جوهر جهان
چیزی تشــکیل شده اند، چرا تغییر می کنند و چطور از حالتی به حالت 

دیگر می روند؟ 

میان بر
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دانشمند جوان
 زهرا زرگر

تصویرگر: سام سلماسی

چهار عنصر اصلی
ارسطو )قرن4 قبل از میالد( چهار عنصر اصلی را تشکیل دهندة جهان 
می دانســت: آب، هوا، خاک و آتش. از نظر او همــة تغییراتی که توی 

جهان اتفاق می افتد بخاطر این است که هرچیزی تمایل دارد به محل اصلی 
عنصرهای تشــکیل دهنده اش برگردد. مثال دود به سمت باال می رود چون 
از هوا و آتش درســت شده، یا میوه از درخت می افتد چون از آب و خاک 

تشکیل شده و یک کشش درونی آن را به سمت زمین می کشد!

هربار که فصل جدیدی می آید طبیعت 
تغییر می کند و شکل دیگری می شود. 
اما خود تغییر فصل بخش ثابتی از طبیعت 

است و همیشه سر موقع اتفاق می افتد!
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پارمنیدس فیلســوف دیگر یونانی )قرن۵.ق میالد( 
فکر می کرد هرچیزی که هست نمی تواند از بین برود، 

و هر چیزی که نیست نمی تواند به وجود بیاید. تغییرات، 
خیاالت غیرواقعی هســتند چون چیزی که واقعــًا وجود دارد 

نمی تواند تغییر کند.
بعضی از شاگردان پارمنیدس می گفتند اصاًل از نظر عقلی امکان 

ندارد چیزی بتواند حرکت کند! آن ها می گفتند: یک دونده را 
در نظر بگیرید. اگر دونده بخواهد مسیری را بدود، اول باید 
نصف آن مسیر را برود که مقداری زمان می برد. اما برای این 
کار هم باید اول نصِف نصِف مســیر را برود که باز هم مدتی 
زمان می برد و این تا بی نهایت ادامه پیدا می کند. پس برای 
این که بتواند حرکت کنــد باید بی نهایت زمان بگذرد، در 

نتیجه هیچ وقت نمی تواند از جایش تکان بخورد!

اما اگــر همه چیز در حال 
تغییر باشد، کلمه هایی که همین اآلن می گویم 

هم تغییر می کنند! شاید از وقتی 
کلمات را می گویم تا وقتی به 

گوش دیگران برســد یک 
چیز دیگر شده باشند! پس آدم ها چطور 

می توانند منظور هم را بفهمند؟

هراکلیتوس )قرن ۵ قبل از میالد( فکر می کرد همه چیز در 
جهان در حال تغییر است. تنها چیز دائمی و بدون تغییر، خود تغییر 

اســت! او می گفت : هیچ کس نمی تواند در یک رودخانه دوبار شنا 
کند، چون بار دوم رودخانه تغییر کرده است و دیگر رودخانة 

قبلی نیست!

جان دالتون در قرن 18 نظریة اتمی را در شــیمی ارائه داد. او 
هم مانند دموکریتوس فکر می کرد تمام مواد از اتم ساخته شده اند. 
دالتون می گفت اینکه مواد خاصیت های متفاوتی دارند به خاطر تفاوت 

در اتم های تشکیل دهندة آن هاست.
در استدالل کسانی که ادعا می کنند حرکت ناممکن است، اشکال کار 

کجاست؟ به نظرت نظریة دموکریتوس می تواند وجود ثبات و 
تغییر را در جهان به خوبی توضیح دهد؟

دموکریتوس فیلسوف یونانی )قرن ۵ ق.میالد( برای حل معمای ثبات و 
تغییر یک مدل جدید پیشــنهاد داد. او می گفت جهان از ذرات ریزی ساخته 

شده که نمی شود آن ها را به قسمت های کوچک تر شکست. او اسم این ذّرات را اتم 
)Atom( یعنی تقسیم ناپذیر گذاشته بود. اتم ها شکل ثابتی دارند، به وجود نمی آیند و از بین نمی روند. آن ها 

در فضای خالی مي چرخند. همة تغییرات جهان نتیجة به هم خوردن و جا به جا شدن  اتم هاست!
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آشغال هاي دوست داشتني
ها

ری 
کت

باکتری هــا معموالً راحت تــر از بقیه  با
دعوتتــان را می پذيرنــد، امــا بايد 
حواســتان بهشان باشــد؛ چون بسیار 
بهانه گیر هم هســتند. مثــاًل به مرور 
بايد تعداد باکتری های گرمادوستتان 

بیشتر شود. 

1

ها
کتر

وبا
تین

اين ها اگر باشــند، مــواد قهوه ای )که  اک
آن طرف تر توضیــح می دهم( بهتر و 
زودتــر تجزيه می شــوند و تقريباً اين 

شکلی هستند.

2

ها
رچ 

قارچ ها با تخمیر کــردن مواد، کمک  قا
می کننــد مــوادی کــه باکتری هــا 
نتوانسته اند تجزيه کنند، زودتر و بهتر 
تجزيه شــوند. راســتش قارچ ها همه 
شکلی هستند؛ گرد، بیضی، ريش ريش، 

دراز، کاسه ای.

3

ها
زوآ 

وتو
 پر

 بســیار به عمل تخمیر قارچ ها کمک 
می کنند و شــايد قیافه ای اين شــکلی 

داشته باشند.
4

ان
بار

ن ت
خا

چر
اين بلبشــويی که راه انداخته ايم بايد  

يک پلیس مخفی هم داشــته باشد که 
همانــا چرخان تباران هســتند. آن ها 
جمعیت باکتری هــا و پروتوزوآها را 

کنترل می کنند.

5

به پسماندهای آلی )که منظورمان بقايای ارگانیسم های مردۀ جانوران 1
و گیاهان است( تجزيه شده و نسبتاً پايدار حاصل فرايند پوسیده شدن، 
می گويیم پوسال يا کمپوست. پوساندن يکی از قديمی ترين راه های بشر 
برای درســت کردن کود مورد نیازش اســت. مثاًل در فالت مرکزی 
ايران کشاورزان يک منطقه، ســازه ای می ساختند به نام »کبوترخانه«. 
کبوترخانه محل امنی می شــد برای کبوترهای وحشی و در عوض کف 
کبوترخانه پر می شد از فضوالت کبوترها. کشاورز بعد از پوسیده شدن 
اين فضوالت و گاهی با مخلوط کردن آن ها با پوسیدۀ بقايای محصوالت 

سال قبل، از آن برای تقويت زمین خود استفاده می کرد.
مــواد آلی موجود در تــودۀ مصرفی برای تهیۀ کمپوســت، ضايعات 
کشــاورزی، مواد خوراکی و زباله هايی هستند که از راه تجزيۀ هوازی و 
بی هوازی به خاک ســیاه و سفید غنی تبديل می شوند و به عنوان کود در 
کشاورزی به مصرف می رسند.حتی آن ها که گل و گیاه پرورش می دهند 
نیز می توانند از اين کود بهره ببرند. منیزيوم و فسفاتی که کمپوست تولید 
می کند، باعث آبرفتی شدن  خاک های کشاورزی و جذب سريع تر مواد 
مغذی درون خاک می شــود.  فرايند تهیۀ کمپوست بسیار ساده است و 
به دست شما در خانه هايتان، به دست کشاورزان در زمین هايشان، و به 

شکل صنعتی قابل تهیه است.
ت؟

س
چی

ت 
وس

مپ
ک

پوسال جايگزين بسیار خوبی برای کودهای شیمیايی است. کودهای شیمیايی می توانند 
به ناگهان ســطح يک ماده را در خاک يک منطقه افزايش دهند. البته که اين کود برای 
مدت کوتاهی کمک می کند محصول کشــاورز بهتر و سريع تر رشد کند، اما تمام جان 
خاک را برای مدت طوالنی می گیرد. حاال تصور کنید هر سال به زمینتان کود شیمیايی 
بزنید؛ خاک ديگر رمقی برای رشد خواهد داشت؟ اما در خاک پوسال، اکوسیستم ها برای 
کنترل فرســايش زمین و جريان بهسازی خاک، ساخت وساز تاالب، و به عنوان پوشش 
دفن زباله بسیار مفید هستند و فرايند تزريق مواد آلی به زمین بسیار آرام انجام می گیرد. 
از طرف ديگر، استفاده از کمپوست به خصوص در کشورهايی )متأسفانه مثل کشور ما( 
که دستگاه های کمپوست ساز صنعتی فراگیر نیست، راه بسیار خوبی برای کاهش آلودگی 

خاک است.

ت؟ 
وس

مپ
ا ک

چر

2

کمپوست انواع متفاوتی دارد و راه های رسیدن به آن هم بسیارند. کمپوست شهری، 
ورمی کمپوست، کمپوست سبز و کمپوست قارچ خوراکی، معروف ترينشان هستند. اما 
اينجا با کمپوســت شــهری کار داريم، يعنی همان چیزهايی که در سطل زباله های شما 
هم پیدا می شــوند. روش های پوساندن مواد آن هم بسیارند که ما فعاًل فقط با کمپوست 

هوازی کار داريم.
از تاريخچۀ کمپوست می گذرم و می سپارمش به خودتان که در اينترنت جست وجويش 
کنیــد. برويم ســراغ اصل موضوع. شــما در کمپوســت بايد دعوت نامــه ای برای 
میکروارگانیسم ها بفرستید. میکروب ها مواد آلی را می خورند و به نیتروژن، پتاسیم، فسفر 
و ... تبديل می کنند. چه چیزی بهتر از اين؟ کدام مغازه به رايگان به شما نیتروژن، پتاسیم 
و فســفر می فروشد؟ اگر آن ها در کمپوستتان نباشند، هم کمپوستتان بدبو خواهد بود و 
هم خیلی امیدی نداشته باشید کمپوست خوبی داشته باشید. خب شما به اين میکروب ها 

نیاز داريد:

ت
وس

مپ
ع ک

وا
ان

3

30

میان بر

رشد جوان/ 1399

1

حتماً می دانید، اين ها را 
نمی شود با چشم غیرمسلح 

ديد! گفتم نکند الی کمپوستتان 
دنبالشان بگرديد!

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!



 دشمنان کمپوست

توجه! اينجا ما کمترين امکانات را در نظر گرفته ايم؛ يعنی 
برای کسی که می خواهد گوشــۀ آشپزخانه اش کمپوست 
بسازد. شماهايی که بالکن داريد يا حیاط پشت خانه يا اينکه 
در روستاها هستید و زمین داريد، ديگر خوش به حالتان، چون 

می توانید همه چیز را بزرگ تر اجرا کنید.
 شــما به يک سطل، جعبۀ پالستیکی يا چیزی شبیه به اين 
نیاز داريد که حداقل يک مترمکعب باشــد )نگران نباشید 

کوچک تر و بزرگ تر هم شد مشکلی نیست(.
 به آب و اکســیژن هم احتیاج داريد. آب که احتمال خیلی 
زياد داريد و برای اکســیژن رساندن به جعبه تان، روی در و 
ديواره هايش سوراخ های ريزی ايجاد کنید )امیدوارم بتوانید 

مادر را راضی کنید(.
 دو نوع مواد يا آشــغال بايد به جعبه تان اضافه کنید. اين 
خیلی مهم است! حتماً دو قسمت مواد قهوه ای بريزيد! و يک 

قسمت مواد سبز.

چطور درست كنيم؟

منتظر چه هستيد؟
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کاغذ پاره شدۀ خشک يا کارتن و مقوا

دسـتمال کاغـذی يـا توالـت )بهتـر 
اسـت کمتـر بريزيـد و اگـر آلـوده 

هسـتند، اصـاًل نريزيـد!(

نامه ها و قســمت هايی از روزنامه که 
نیاز نداريد.

برگ های مرده يا خشک شده و کاه

پوشــال )چوب بســیار خردشــده(، 
خاک اره و پوست درختانی که افتاده اند.

فیبرهای طبیعی مثل پشم و نخ. البته 
طبیعی هستندو  حتماً  مطمئن شويد 
پالستیکی نیستند و دوم اينکه حتماً آن ها 
را ريش ريش کنید يا به قطعه های بسیار 

کوچک ببريد.

پوست خیلی از مغزها مثل گردو و 
فندق. فقط دقت کنید تازه نباشند 

و حتمًا خردشان کنید.

 کربن یا مواد قهوه ای1

 نیتروژن یا مواد سبز

ته مانده ها يا باطله های آشپزخانه، مثل 
میوه و سبزی هايی که ديگر نمی شود از 

آن ها استفاده کرد.

پوسته ها، مثل پوست تخم مرغ و حتی 
پوست تازۀ مغزها مثل گردو و فندق.

تفالــۀ چای يــا قهوه و حتــی چای 
کیســه ای )بهتر است فقط محتويات 

داخلش را بريزيد(.

اضافه های باغ يــا باغچه، علف های 
بريده شــده، گیاهان قديمی و قسمت 

پژمردۀ گیاهان و تکه های سبزی ها.

موهـای خودتـان يـا مـوی حیواناتی 
داريد. کـه 

غبـار يـا خاکروبـه ای کـه بعـد از گردگیـری 
خانـه جمـع می شـود )غبـار داخـل جاروبرقـی 

را در کمپوسـتتان نريزيـد(.
استخوان حیوانات یا گوشت )چه پخته چه خام(.

فضوالت حیوانات گوشت خوار یا همه چیزخوار

کاغذهای براق یا ِورنی دار

هر چیز چرب یا روغنی

فیلترهای جاروبرقی

خاکستر، زغال سنگ یا زغال چوبی

پالستیک و فلزات

مثل ته ماندۀ روغن ســیب زمینی ســرخ کرده، خورشت ته 
يخچال مانده، چربی های گیاهی يا جانوری. حتی شامل سس 

مايونز هم می شود.

شیر، ماست و پنیر

بذرها

هر چیزی که سدیم دارد مثل جوش شیرین

گیاهان آپارتمانی

برگ های درختان سوزنی برگ مثل کاج و سرو

گیاهانی که فکر می کنید به بیماری دچار شده اند

فضوالت پرندگان

از تخم هندوانه و میوه ای که می خوريد تا بذرهای آمادۀ فروش

در صورتی این را اضافه کنید که مطمئن باشید شش ماه 
تا یک سال کامالً پوسیده شده اند.

اگر برای کمپوست ســاختن اولین بارتان است، اين ها را هم 
نريزيد. وقتی هم که خیلی حرفه ای شــديد، اول بیشتر راجع 

بهشان بخوانید بعد با احتیاط زياد و خیلی خیلی کم بريزيد:

خب شما بعد از اینکه 
دو قسمت قهوه ای و یک 
قسمت سبز در ظرفتان 

ریختید و خوب هم 
زدید، در ظرف را ببندید 

و هفته ای یک بار هم 
بزنید. این کار باعث 
می شود مواد خوب 

ترکیب شوند و اکسیژن 
به همۀ میکروب های 

دعوت شده برسد.

شما همیشه باید احساس 
کنید کمپوستتان مثل یک 

اسفنج مرطوب است؛ اسفنجی 
که نه از آن آب بچکد، نه خیلی 

خشک باشد. اگر بیشتر یا 
کمتر از یک اسفنج مرطوب 
باشد، سرعت کمپوستتان 

بسیار پایین می آید. پس در 
صورت خشکی زیاد فقط 

کمی آب بریزید )اگر نسبت 
دو به یک قهوه ای و سبز را 

رعایت کنید، معموالً این اتفاق 
نمی افتد(.

بسته به شرایط آب و هوای منطقۀ شما، 
فصلی که کمپوست درست می کنید، 

میزان خرد بودن موادی که در کمپوست 
ریخته اید، جایی که جعبه تان قرار دارد 
و حتی جنس جعبه، باید بین دو هفته 

تا یک ماه کمپوستتان آماده شده باشد. 
کمپوست را خوب با خاک سطحی 

هم بزنید و سعی کنید پنج 
روز تا یک هفته قبل از 

اینکه روی آن خاک 
چیزی بکارید، 

کمپوست را 
بریزید.

کمپوستی که 
ساخته اید را 

می توانید به خاک 
گلدان های خانه و 
گل های آپارتمانی 

هم اضافه کنید.

چند روز قبل از 
شروع فصل کاشت 

هر محصولی، 
کمپوست را با 

خاکتان مخلوط 
کنید.

قبل از اینکه به 
گیاه آب بدهید، 
یک حلقه از 

کمپوست را دور 
گیاهتان بریزید. 

آب کمک می کند تا 
مواد مغذی به گیاه 

برسند.

مرحلهمرحلهمرحله
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بيشتر از آدم آهني
كاوشگر

آریا صبوری

ربات های انســان نما امروزه برای بیشتر عالقه مندان به دنیای رباتیک 
شناخته شده هســتند. این ربات ها از ساختار مکانیکی شبیه انسان بهره 
می برند. دانشجویان و دانش آموزان بسیاری در سطح جهان، امروزه در قالب 
مسابقه های رباتیک، با انواع این ربات ها کار می کنند. برخی از این ربات ها 
را خودشان می سازند و برخی را در قالب پلتفرم های آماده، از شرکت های 
تولیدکنندة این ربات ها تهیه می کنند و فقط روی برنامه نویسی، کنترل 
و هوشمندســازی آن ها کار می کنند. امروزه، انواع شاخه های تحقیقاتی 
مرتبط با طراحی انواع ربات های انسان نما و همچنین یک شاخة تحقیقاتی 
به نام »تعامل انسان و ربات و رباتیک اجتماعی«، از مهم ترین شاخه های 

تحقیقات دانشگاهی و صنعتی در ایران و جهان هستند. 
در چند سال گذشته، حوادثی در سطح دنیا اتفاق افتاده است که توجه 
شــرکت ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری را در دنیا به کاربردهای ربات های 
انســان نما بیشتر جلب کرده اند. بعد از »فاجعة فوکوشیما« که در جریان 
زلزله و سونامی در آن منطقه، دو رآکتور اتمی دچار حادثه شدند، »سازمان 
تحقیقات پیشرفتة نظامی آمریکا« مسابقة خاصی به نام »دی آر سی« را 

طراحی و در کالیفرنیا برگزار کرد.
در این رویداد، 2۵ تیم بین المللی در جریان رقابتی دیدنی برای بردن 
جایزة ۳/۵ میلیون دالری با یکدیگر رقابت کردند. هدف این مســابقه 
طراحی رباتی بود که بتواند در فجایع طبیعی به کمک انســان بشتابد. 
این مســابقه ها در حقیقت از فاجعة هســته ای فوکوشیما الهام گرفته 
شــده بودند تا بتوان به کمک ربات ها از حضور انسان ها در محیط های 
خطرناکی که احتمال مرگ یا صدمــه در آن ها وجود دارد، جلوگیری 
کند. به این منظور محیط هایی با عوارض شــبیه یک محل ویران شده  
طراحی شــدند. ربات ها در این مســابقه باید در ابعاد یک انسان واقعی 
ساخته می شــدند و هیچ اتصال خارجی برای تأمین نیروی آن ها نباید 

مورد استفاده قرار می گرفت. 
در این رویداد تیم هایی از کشــورهای ایاالت متحده، پنج تیم از ژاپن، 
سه تیم از کره، دو تیم از آلمان، یک تیم از ایتالیا، یک تیم از هنگ کنگ 
و یک تیم هم از چین شــرکت داشتند. در طول این رقابت های دو روزه، 
ربات ها برای انجام هشت مأموریت یک ساعته فرصت داشتند که یکی از 
آن مسائل، رقابت از پیش معین نشده بود. هر ربات باید به سمت منطقة 
آسیب دیده می رفت، راه خود را می یافت، در را باز می کرد، شیرفلکه ای را 
تنظیم و سوراخی در دیوار ایجاد می کرد. در این مسیر ارتباط ربات مدام 
ضعیف تر می شد و ربات باید از درجة باالیی از خودمختاری در مواجهه با 

مشکالت برخوردار می بود. 
برندة این رقابت حســاس، رباتی از »مرکز تحقیقات پیشرفتة« کشور 
کرة جنوبی بود. اما رباتی انسان نما از شرکت »بوستون داینامیکس« نیز 
به شــدت توجه عالقه مندان را به خود جلب کرد؛ رباتی که در چند سال 
اخیر از آن بســیار می بینیم و می شنویم و فیلم آزمایش ها و نمایش های 
جذاب آن از محبوب ترین فیلم های شبکه های اجتماعی برای عالقه مندان 

علم و فناوری است.

اطلس را بیشتر بشناسیم
ربات انسان   نمای اطلس ساخت شرکت »بوستون داینامیکس« است. 
این شرکت خصوصی در سال  2۰1۳ / 1۳92 توسط »گوگل« خریداری 
شــد. بعد از دو سال نیز »سافت بانک«، یک شــرکت ژاپنی نام آشنا در 
دنیای رباتیک و هوش مصنوعی که برنامه ها و پلتفرم های رباتیک بسیار 
جذابی را تولید کرده است، حق امتیاز توسعة این ربات را از گوگل خرید 
و عملکرد و گسترش آن را وارد فاز جدیدی کرد. بوستن داینامیکس که 
اکنون به کمک سافت بانک ژاپن به تحقیقات خود ادامه می دهد، مهم ترین 
سازندة ربات های خاص تحت حمایت سازمان تحقیقات پیشرفتة نظامی 
آمریکاست. ربات سگ بزرگ، رکس، اسپات مینی و ...  از جمله ربات هایی  
هســتند که در 1۰ســال اخیر فیلم آزمایش های آن هــا بین مخاطبان 
طرف داران بسیاری پیدا کرده است. هوش باالی این ربات ها، و خالقیت در 
ساخت و کنترل بی نظیر حرکت ها، همه از نکاتی هستند که مخاطبان را 
به وجد می آورند و فیلم ربات های این شرکت را در صدر اخبار فناوری های 

رباتیک قرار می دهند. 
اطلس ابتدا یــاد گرفت به راحتی در یک ســاختمان اداری راه برود و 
درها را باز کند، بنشــیند، تعادلش را حفظ کند و کم کم کارهایی مانند 
بلندکردن کارتن ها، مرتب کردن قفســة وســایل و ... را آموخت. بعد از 
آن در شــرکت را باز کرد و پا به دنیای بیرون گذاشــت و با دویدن، طی 
 کردن سراشیبی ها، حرکت های بسیار نرم و دیدنی روی برف و زمین های 
ناهموار، و دویدن مانند یک ورزشکار حرفه ای، مخاطب را با رباتی فراتر از 
یک ربات مســابقه ای مواجه کرد. اما اوج نمایش های خیره کنندة  اطلس 
در امسال و سال گذشته، آموختن حرکات آکروباتیک مانند ورزشکاران 
پارکور بود: پریدن، چرخیدن، دقت باال، و نرمی حرکاتش هر بیننده ای را 

شگفت زده می کرد. 
ربات 1/8 متری اطلس، وقتی برای اولین بار در ســال 2۰1۳ رونمایی 
شد، توانایی حفظ تعادل روی دو پا را به صورت مستقل نداشت. بعد از آن 
برنامه نویســان، برای اجرای حرکات بیشتر و نزدیک شدن به توانایی های 
انسانی، از ترفندهای برنامه نویسی استفاده کردند و هر سال قابلیت های 
ربات اطلس را افزایش دادند. عالقه مندان به دنیای ربات ها اعتقاد دارند، 
ربات های خودمختار، در صورت کنترل نشدن و فقدان قوانین مناسب، در 
آینده می توانند برای بشــر خطرناک باشند و ربات اطلس با هر سالی که 

می گذرد، ترسناک تر می شود.
تــا قبل از اینکــه ربات اطلس به »ربــات پارکورکار« معروف شــود، 
قابلیت هایی مانند حفظ تعادل روی دو پا و تک پا، پشــتک زدن، پرش از 
روی مانع ها، و پرش از روی سکوهای دارای ارتفاع های متفاوت که شاید 
برای انسان ها هم سخت باشــد، به آن اضافه شد. این پیشرفت تا جایی 
ادامه پیدا کرد که ربات، در ردای یک ژیمناست کاربلد، حرکات ورزشی 
را به دیگر قابلیت ها و فعالیت های خود افزود و بینندگان و عالقه مندان به 

دنیای ربات ها را شگفت زده کرد.
ربات اطلس زمانی این فعالیت ها را انجام می دهد که بسیاری از شرکت ها 
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همچنان قادر نیستند ربات های انســان نما در اندازة یک انسان واقعی را 
طــوری طراحی کنند که تعادل خود را حفظ کند؛ چه برســد به اجرای 

حرکت پرش با حفظ تعادل.
ربات ژیمناست یا پارکورکار اطلس برای انجام هر کدام از این حرکات 
به الگوریتم بهینه سازی ایجاد حرکات پویا نیاز دارد. هر چه این الگوریتم ها 
با دقت و جزئیات کامل تری نوشته شوند، حرکات ربات زیباتر و کارآمدتر 
خواهد شــد. در ادامة کار، بــرای ردیابی حرکات و اجرای زیبای حرکات 

پارکور، وجود یک کنترل کنندة پیش بینی گر الزامی است. 
اطلس دارای 28 عملگر هیدرولیکی اســت. نمونــة کنونی آن نمونة 
توســعه یافته ای از این ربات اســت که به نسبت ســال 2015 تغییرات 
ساختاری متفاوتی داشته اســت. نمونة جدیدتر آن سبک تر و چابک تر 
است. شرکت بوستون داینامیکس، با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی، 
بخش های اساسی ربات را ساخته است که سبب افزایش نسبت توان به 
وزن ربات در مقایسه با نمونه های اولیة آن شده است. نمونه های جدیدتر 
ربات اطلس نســبت به نمونه های قبلی دارای ویژگی های مهمی است. 
به عنوان نمونه، این ربات می تواند بعد از برخورد با زمین از زمین بلند شود 

یا حرکت آکروباتیک انجام دهد.
برای کنترل ربات اطلس، یک اپراتور مسیر کلی حرکت ربات را مشخص 
می کند. همچنین ربات می تواند از چند دوربین برای بینایی و همچنین 
سنسورهای مکان یاب و شناسایی محیط، برای تنظیم موقعیت خود نسبت 
به تغییرات، استفاده کند. اطلس همچنین می تواند برخی از وظایف محوله 
را به صورت خودکار انجام دهــد. برای نمونه، اگر بارکدهای خاصی روی 
جعبه ها درج شده باشد، اطلس می تواند جعبه ها را بردارد و در قفسه های 

مناسب قرار دهد.
نرم افزار کنترلی ربات اطلس به طور کامل و دقیق به ربات نمی گوید که 
چطور مفصل ها  را حرکت دهد. درواقع یک مدل ریاضی که مشخص کنندة  
فیزیک ربات است، مقدار حرکت مفاصل ربات را برای انجام یک کار خاص 
مشخص می کند. همچنین چگونگی تعامل با محیط از طریق این مدل 
صورت می پذیرد. ربات اطلس برای حفظ تعادل و انجام حرکت از تمامی 
قابلیت های حرکتی بدنش استفاده می کند. به عنوان نمونه، هنگامی که از 
روی مانعی می پرد، یا یک حرکت آکروباتیک انجام می دهد، تنها از پای 
خود برای انجام حرکت اســتفاده نمی کند. برای افزایش قابلیت حرکتی 
خود، از حرکت باالتنه و همچنین حرکت دست بهره می گیرد. این همان 
کاری است که ورزشکار رشتة ژیمناستیک برای انجام حرکت خود انجام 

می دهد.

واقعًا ربات اطلس کسی را کشته و فرار کرده است؟
حتمًا شما هم فیلم ربات انسان نمایی را که چند وقتی است در فضای 
مجازی دســت به دست می شود، دیده اید؟ داستان فیلم از این قرار است 
که در شرکت ساخت ربات بوستون داینامیکس سر به سر رباتی می گذارند 
که طبق اصول نباید و نمی تواند به انسان ها شلیک کند. اما آن قدر اذیتش 
می کنند که کاسة صبرش لبریز می شود و شروع می کند به تیراندازی به 
سوی انسان ها و بعد هم فرار می کند! کاربران زیادی در فضای مجازی از 
این موضوع نگران شده اند و می گویند بعید نیست روزی قربانی ربات هایی 
شویم که ساختة دست خودمان هستند! خیلی ها هم می پرسند اصاًل سر 

و کلة این ربات ها از کجا پیدا شد؟!  

جالب است که در فیلم دیگری نیز می بینیم، اطلس با چوب هاکی دنبال 
افراد می کند! اگر شــما هم واقعیت این فیلم ها برایتان جای تردید دارد، 
بگذارید خیالتان را راحت کنم: فیلم هایی که این روزها در فضای مجازی 
در حال انتشارند، ساختگی هستند. آنچه در تصویر می بینید، ربات نیست! 
هنرمندی اســت که با لباس و برچسب های خاصی روی آن، و به کمک 
جلوه های ویژه و بعد از مونتاژ نهایی، شبیه ربات نمایش داده می شود. این 
هنرمندان با تقلید سبک حرکت ها به شکلی که ربات اطلس انجام می دهد 
و سپس به کمک مونتاژ و جلوه های ویژه، فیلم های پرطرف داری ساخته اند 

که مخاطب را به فکر فرو می برند و البته برخی را هم گول می زنند. 
پشت صحنة این فیلم ها را گروه سازنده منتشر کرده است تا شاید فعاًل 
خیال ما راحت باشد که اطلس کاماًل تحت کنترل است. اما این فیلم ها یا 
شوخی های هنری، از داستان های عمیق تری در دل خود خبر می دهند. 
پیشرفت های هوش مصنوعی و رباتیک در دهة اخیر خیره کننده بوده اند. 

از طرف دیگر، قدرت پردازش رایانه ها هر روز در حال بهترشدن است. 
امروزه صحبت از »رایانه های کوانتومی« دیگر فقط یک رؤیا نیست. در 
چند ســال آینده جهان پردازش اطالعات به شدت متحول خواهد شد 
و انواع الگوریتم های هوش مصنوعــی و یادگیری عمیق، در کنار قدرت 
پردازنده های رایانه ای، این ســؤال  را به ذهن می آورد که آیا امکان دارد، 
اطلس و دیگر ربات های انســان نما، مانند برخی فیلم ها، روزی از کنترل 
ما خارج شــوند یا رفتاری را تحلیل و اجرا کنند که ما از آن ها نخواسته 
باشیم؟ پاســخ های متخصصان متفاوت اند. برخی می گویند این ربات ها 
همیشه کلیدی برای خاموش کردن دارند و برخی می گویند فناوری های 
هوشمند باید خیلی دقیق و با قوانین کنترلی محکم تری مورد ساخت و 

بررسی قرار گیرند.
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لبخند جوان
بخش طنز زير نظر نسيم عرب اميرى

قسمت چهارم

اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی

منظومهءدهههشتادیها

چیزی که جهان به خود ندیده است
بیماری وحشی کووید است

یارب ببر این شب سیه را
این شّر کووید نوزده را

افتاده به جان خلق، ویروس
ویروس پلید و زشت و منحوس

تحریم شده است دیده بوسی 
تعطیل، عزا شد و عروسی

»در خانه بمان« شعار ما شد
این سمبل افتخار ما شد
در برهة حساس کنونی

ای طفل گریز پای، چونی؟
از بس که درون خانه ماندی

تا مرز جنون مرا کشاندی

چون درس و کالس گشته تعطیل
بستی تو درون خانه قندیل

هان بچه ناز الغر من
گشته شکمت شبیه کلَمن!

کردی تو اضافه وزن پیدا
از خرج تو بنده زار و شیدا

بد هیکل خود قناس کردی
شیطون! تو هم اختالس کردی؟

نزدیک به زخم بستری تو
پاشو پسرم مگر کری تو؟

بر خیز و به خود بده تکانی
آبی تو بزن بر استکانی

این ماسک بَود تو را نشانه
فرصت بدهی به فّک و چانه

»کم گوی و گزیده گوی چون ُدر«
تا فک تو را نکرده ام ُقر

از بس که زدی به دست، الکل
از دست تو پوست رفته بالُکل
گفتم به زبان خوش که: یارو!
بر دست بزن تو ژل، نه بر مو!

ای بچه مگر ادب نداری؟
می خوابی و روز و شب نداری

همواره سرت درون گوشی است
این کار فقط زمان فروشی است

انگار که اپلیکیشن شاد
کرده است تو را شدید، ناشاد!

ای کاش به عمر و زندگانی
عادت بشود کتاب خوانی

گردیده در این زمانه، باری
پر خرج و خطیر، بچه داری

تصویرگر: سام سلماسی

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!
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پدرم همیشــه می خواســت که من آدم متفاوتی باشم و از بقیة  هم 
و سن ســال های خودم چند قدم جلوتر باشم. به همین دلیل خودش 
برای تمام کارها و درس هایم برنامه ریزی می کرد و شــخصًا بر ُحســن 
اجرای این برنامه ها نظارت داشــت تا جایی که پیشــرفتش در بعضی 
از درس ها از خودم بهتــر بود! من هم مثل یک رباِت حرف گوش کن، 
برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدِت پدرم گام بر می داشتم 
و ایمان راسخ داشتم که اگر با همین فرمان پیش بروم، در آینده ای نه 
چندان دور نامم در کنار انیشتین، ادیسون، هابل، گالیه و مندلُیف قرار 
خواهد گرفت. پدرم اعتقاد داشــت که در خانوادة ما به صورت ژنتیک 
استعدادهای خارق العاده ای وجود دارند و من ژن های منحصر  به فردی 
را از آن هــا به ارث برده ام که اگر قدرشــان را بدانم، می توانم یک تنه 
مرزهــای علم و دانش را در دنیا جابه جــا کنم و پرچم خانواده ام را در 

دنیا به اهتزاز درآورم.
پـدرم از مـن خواسـته بـود کـه ضمـن درس خوانـدن بـه اختـراع 
چیزهایـی فکـر کنـم کـه می توانند زندگی بشـر را متحـول کنند و من 
هـم روزی پنـج شـش اختراع بـه ذهنم می رسـید و آن ها را بـا پدرم در 
میـان می گذاشـتم.  او هـم از خالقیت هـای  من کیف می کـرد و ُپز مرا 

پیش صغیـر و کبیـر می داد.
داشـتم برای امتحانات پایـان  ترم آماده می شـدم و اولین امتحانمان 
هـم فیزیـک بـود که مـن و پـدرم حساسـیت ویـژه ای روی این درس 
داشـتیم. عصـر روز قبـل از امتحـان، پـدرم با یـک بغل جـزوه و نمونه 
سـؤال وارد خانـه شـد و در را بـا پایـش بسـت و سـؤال ها را ریخـت 
روی میـزم و خـودش هـم خیلـی مصمم نشسـت و گفت: بیا بنشـین 

این هـا را حـل کنیم. 
هنوز اولین ســؤال را نخوانده بودیم که زنــگ خانه به صدا درآمد و 
دوســت قدیمی پدرم به همراه همسر و ســه بچه اش  بر سرمان آوار 
شــدند و تمام نقشــه هایمان را نقش بر آب کردند. من که هم فرصت 
طالیی درس خواندنم ســوخت شده بود و هم اتاقم به اِشغال مهمانان 
ناخوانده در آمده بود، نا امید و بی انگیزه، مثل بازیکنان تعویضی، رفتم 
و کنار مهمان ها نشستم و خودم را برای جواب دادن به سؤال های ریز 

و درشتشان آماده کردم. 
پدرم طبق معمول شــروع کرد به تعریف از من و پزدادن که پســرم 

نابغه است و از ژنتیک خانوادگی اش گفت.
خالصه حرف رســید به اینجا که پسرم روزی پنج شش ایدة اختراع 
به ذهنش می رسد  که هر کدام از آن ها می تواند زندگی بشر را متحول 
کند. دوست پدرم کنجکاوانه پرسید: مثاًل  چه اختراع هایی؟ پدرم گفت: 
مثاًل اختراع دستگاه تبدیل آب دریا به بنزین، اختراع نوعی بیسکوییت 
که جایگزین گوشت قرمز می شود، ساخت خودروهای پرنده با قابلیت 
پارک کردن در اتاق خواب، ساخت خانه های تاشو که در صندوق عقب 

پراید جا می شوند و ده ها اختراع دیگر.
دوســت پدرم که معلوم بــود دارد در دلش به ریش ما می خندد،  با 
حالت شوخی گفت: »آقازاده امشب ایدة تازه ای برای اختراع ندارند؟«

من که حســابی از شرایط موجود کالفه و عصبی بودم، گفتم: »چرا، 
اتفاقٌا یک ایده همین االن به ذهنم رسید.«

دوســت پدرم با اشــتیاق گفت: »چه جالب! می توانم بپرســم ایدة 
جدیدتان چیست؟«

نگاهــی به پدرم کردم و با احتیاط گفتم: »می خواهم یک دســتگاه 
فرستنده اختراع کنم که بشود آن را روی پشت بام نصب کرد.« 

دوست پدرم مشتاقانه پرسید: »آن وقت این دستگاه چه کاربردی دارد؟«
گفتم: »این دستگاه طول موجی خاص از خودش منتشر می کند که 
تا شعاع دو هزار کیلومتری اطراف خانه را پوشش می دهد و با اثرگذاری 
بــر مرکز تصمیم گیری در مغز افراد، آن ها را از ورود ســر زده به خانة 

فک و فامیل و دوست و آشنا در شب های امتحان منصرف می کند!« 
اولش همه خندیدند. اما چیزی نگذشته بود که اثرات ایدة  جدیدترین 
اختراعم ظاهر شد. دوست پدرم به همراه خانواده خداحافظی کردند و 
رفتند و من و پدرم هم رفتیم ســر جزوه ها و نمونه سؤال ها و مشغول 

کارمان شدیم.
اولین ســؤال را که حل کردم، پدرم گفت: »پســرم از این به بعد هر 
ایده ای به ذهنت رســید، قبل از اینکه پیش دیگران مطرحش کنی، با 

من مشورت کن!«

اختراِع زود بازده!
شروین سلیمانی

رشد جوان/ 1399
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علی زراندوز از دفترچهء خاطرات یک ربات
امروز سر کالس تاریخ، معلممان داشت توضیح 
می داد که هزاران سال قبل موجوداتی به نام انسان 
روی کرة زمین زندگی می کردند که از بس با هم 
دشــمنی کردند، باالخره همه شان در یک جنگ 
بزرگ از بیــن رفتند و فقط ما ربات ها روی زمین 
باقی ماندیم. معلممان یک ریز داشت از بدی های 
آدم ها می گفت که من دســتم را باال بردم و گفتم: 
»اجازه؟ ولی من شنیدم انسان ها کارهای خوبی هم 
می کردند. مثاًل شعر می گفتند، نقاشی می کشیدند، 

فیلم می ساختند ...«
معلــم بالفاصله مــرا از کالس بیــرون کرد و 
گفت بروم پیــش آقای مدیر تا تعــدادی برنامة 
»آنتی ویروس« رویم نصب کند. چون این طور که 
آقا معلم تشخیص داده بود، ویروس انسانیت کم کم 
داشــت تمام »سی پی یو«، »رم« و »مادر بورد« مرا 

احاطه می کرد! 
***

باالخره فهمیدم چرا مدتی است رفتار بابا و مامان 
این قدر عجیب شده ... آن ها می خواهند یک خواهر 
ربات کوچولــو به جمع خانواده اضافه کنند. امروز 
بابا مــرا صدا کرد و بعد از آنکه با چند تا ســرفه، 
»اسپیکر«ش را صاف کرد، دربارة اینکه  تک رباتی 
در زندگی اصاًل خوب نیســت و هر رباتی باید یک 
خواهر یا برادر رباتی داشته باشد تا بتوانند به کمک 
هم  آنتی ویروس نصب کنند و همدیگر را بزنند توی شارژ، نطق طوالنی ای انجام داد. بعد هم گفت در انتخاب خواهر 
جدیدم، من هم می توانم نظر بدهم. ســپس من و بابا و مامان، ســه تایی رفتیم به مرکز خرید بزرگ شهر و بعد از کلی 
گشــتن، باالخره یک خواهر ربات صورتی رنگ با چراغ های »ال ای دی« بنفش پســندیدیم و آن  را خریدیم و به خانه 

آوردیم ... 
االن هم که من در حال نوشــتن این خاطرات هســتم، بابا دارد »ویندوز« خواهرم را نصب می کند تا سیستمش باال 
بیاید و من صاحب یک خواهر بشوم ... البته مامان هم بی کار نیست و دارد در آشپزخانه، پریزهای شارژ و تغذیه مان را 

از سه تایی به چهارتایی تبدیل می کند! 
***

امروز در حیاط مدرســه با یک ربات ســال باالیی قلدر درگیر شدم. او می خواست به زور »فلش مموری« ام را  از من 
بگیرد. آقای ناظم هر دوی ما را به دفتر مدرســه برد و ما را تهدید کرد که اگر باز هم در حیاط مدرســه دعوا کنیم، 

»هارد«هایمان را می زند زیر بغلمان و ما را از مدرسه بیرون می کند. 
آقای ناظم می خواست دوباره برایمان توضیح بدهد که اگر همین طوری شرارت کنیم، سرانجام روزی »هنگ« می کنیم 

و دیگر حتی با »ری استارت« هم باال نمی آییم که در حیاط مدرسه باز هم دعوا شد و او دفتر را ترک کرد. 
وقتی آقای ناظم رفت، دست کردم توی »کیس«م و فلش مموری   را، درآوردم. نصفش را دادم به ربات قلدر سال باالیی 
و گفتم: »اگه قول بدی دیگه خوراکی هایم و ربات های کوچیک تر رو به زور نگیری، خودم هر روز خوراکی هام رو باهات 

نصف می کنم!« او هم نصف فلش مموری را گرفت و خورد و قبول کرد ... 
راســتی که بعضی روش های آدم ها هنوز هم جواب می دهد ... این طور کــه در یک کتاب قدیمی خواندم، آدم ها به 
این طور رفتارها می گفتند: »مهربانی!« برنامه ای که بعید می دانم هیچ وقت بتوان آن  را روی هارد آقای ناظم نصب کرد! 



بابابزی پای تلویزیون نشسته است. مامان بزی در حال یونجه  پزی است و شنگول 
گوشی اش را الی کتاب درسی اش گذاشته است و دارد بازی می کند.

مامان بزی: شنگولم، ببعی فرفری من، قربون اون بع بع کردنت برم، برای بار صدم 
می گم: لطفًا ُسّمت رو نکن توی سطل شیر. کثیف می شه باید بریزیم دور. توی این 

گرونیا اسرافه!
شنگول: قربون شاخ قشنگت برم عزیزم. آویزة  بناگوشم حرفت رو می کنم. آخه من 
عاشق خامه ای هستم که روی شیر می بنده. علف رو بسابی روش، بری روی طویله. 

اندازة یه کف سم یونجه کنارش بذاری و حالشو ببری. آخ دلم خواست! ولی چشم 
مامان بزی جون. فدای ریش قشنگت بشم.

بابابزی: من مانده ام که چرا شما این قدر با مهربانی و عطوفت با هم سخن می گویید. 
مانند خانواده های موجود در سریال ها شده اید. این همه رأفت و عطوفت از کجا 

نشئت می گیرد؟
مامان بزی: از ما خواستن برای فرهنگ سازی و اعتالی اخالق در خانواده با هم 

مهربون باشیم. بابابزی جون یونجه گالسه می خوری یا دم نوش خارعلف؟!
بابابزی: هر چه از سم همسر گرامی ام رسد نیکوست. راستی پیام این 

داستان اخالقي چیست؟
مامان بزی: یه لحظه اجازه بده نگاه کنم ... اینجا نوشته جلوگیری در 

اسراف و اتالف  منابععععع ... شنگول! بذار این آخر قصه اون روی بز من 
باال نیاد. گوشی المصبو بذار کنار تا نیومدم یکی یکی اون پشماتو بکنم 

فرزند دلبند و عزیزم!

شنگولنامهء۱

صابر قدیمی

اسراف و
 اتالف منابع
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شنیدم که یک پیلتن پهلوان
به دوران ما آمد از باستان

تنه کات و هفتی، شکم سیکس پک
دو بازو خوش استایل، سْرشانه تک

به دنبال نخجیر هر جا دوید
فقط موش و چندین مدل گربه دید

کمی نان و حلوا ته کوله داشت
بپیچیدش و زیر دندان گذاشت

نیارست پیدا کند تخت مفت
گلیمی بگسترد و در پارک خفت

سحرگاه با بوق یک کامیون
هراسان در آمد ز خواب اندرون

دوان شد که صبحانه پیدا کند
که دل ضعفه اش را مداوا کند

جوانی به او گفت کای پهلوان
اگر می ندانی همیدون بدان

که یک سفله ویروس، نامش کووید
ز ووهان به هرجا و اینجا رسید

اگر از دهان سوی تن بگذرد 
تباهی و تخریب بار آورد

بزن ماسک تا بی خیالت شود
مصون از بال خوش به حالت شود

یل از حرف او سخت رنجید و گفت
برو رِد کارت مزن حرف مفت

من آنم که دارد تنی چون بتن
همان اژدها از وسط نصف کن

نود بار با غول جنگیده ام
در این دشت و هامون پلنگیده ام

برایم بسی افت دارد ببم
که بیند یکی ماسک بر چهره ام

یل آنگه خرامان خرامید و رفت
به دنبال نخجیر غرید و رفت

چو آهو و بوفالو آنجا ندید
به ناچار سی تا فالفل خرید

همی دست ناشسته خوردن گرفت
یکی سفله ویروس بر تن گرفت

چو ده روز بگذشت، تب دار شد
نفس بر ریه تنگ و دشوار شد

مر او را ببردند درمان سرا
درازاندنش روی تختی جدا

چو معلوم شد تست او مثبت است
بژاژید و غم در وجودش نشست

به حلق اندرونش دوا ریختند
ِسرم ها کنارش بیاویختند

ته سی سی یو در قرنطینه بود
گرفتار ویروس بدکینه بود

به زحمت رهانیدنش از خطر
پزشکی به او گفت ای بی خبر

همیدان که ویروسکی این قدی
یل از الغراندام نشناسدی

 مواظب نباشی، تلف سازدت
اگر فیل باشی براندازدت 

برو ماسک می زن مگو چیست ماسک
که سرمایة  زندگانی ست ماسک

مصطفی مشایخی

ماسک
زنگبهداشت
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مناجات نام﹦
 شب امتحان!

به نام خالق »تاریخ« و »شیمی«
خدای مهربان، یار صمیمی!

خدای »دینی« و »جبر« و »ریاضی«
خدای تبلت و گوشی و بازی!

خدای مهرباِن مهربان ها
خدای شامگاِه امتحان ها

دوباره شد زماِن امتحان »زیست«
َشبست و تازه هستم صفحة  بیست!

چه باید کرد با این سختی و رنج:
نکات امتحانی، صفحة پنج

 
به جز شش فصل آخر، مانده در اصل

سؤاالت مهم آخر فصل

خودم را بی جهت ِهی می زنم گول
ندانم فرق »گلبول« با »فولیکول«

خداوندا! در این شش ساعت امشب
کمک کن تا بمیرم یا ُکنم َتب

ببار از آسمانت برف و بوران
بیار از غیب قدری باد و  توفان

اگر باران و توفان هم نداری
بکن توی هوا گوگرد جاری،

کمک کن تا شود شاخص صد و بیست
صد و هشتاد اگر هم شد که عالی ست!

اگر کشور شود تعطیل فردا
شوم یک عمر مدیونت خدایا!

بخوانم ترم بعدی درس بسیار
به من رحمی بکن تنها همین بار!

نسیم عرب امیری

39

دیشــب از روی ترحم پدرم کرد نگاهی به من و گفت که نازی ... چه 
شــود مملکتی که تو قرار است بسازی! بغل کامپیوتر خشک شدی بس 
نشد این مســخره بازی؟ مگر آیا تو رباتی که نداری به غذا هیچ نیازی؟ 
که چنان چوب بالمصرف و بیهوده نشســتی به کناری و شدی کاماًل از 
درس فراری و از علم و هنر و ورزش و دانش متواری، تو مگر راستی  ای  
بی سروپا مشق نداری؟ چه بگویم به تو آخر که چه حاجت به بیان است؟

خواســتم لب بگشایم که برآورد ندایی که »خدایا که بزرگی و عزیزی 
و خدایــی، باز هم کاش که فرزند مرا راهنمایی بنمایی که مرا دق ندهد 
این همه با کامپیوتربازی و این ژســت کذایی که جوان ها همگی در پی 
کارند خدایی ولی این بچة ما در پی عالفی و بازی«. من و بازی؟ ابداً! زود 
قضاوت مکن این قدر پدرجان چه بگویم که تو از کاه چنین کوه نسازی و 
مرا بیشتر از پیش شماتت نکنی چون که خودم هم شده ام خسته از این 
حالت رنجور هوازی. به خدا نیستم از حال خودم سرخوش و راضی ولی 
انصاف بده من که نبودم پی بازی که اگر زل زده ام روز و شــب این گونه 

به این کامپیوتر )البته رایانه درست است( ولی چاره نداریم به جز 
مدرسة »شاد« مجازی که چنین است و چنان است.

شادم از اینکه اگر توی کالسم ولی آهسته در این گوشة 
این مبل پالسم که نه از چوب معلم به هراسم نه نیاز است 

که هر صبح اتویی بکشم روی لباسم که مجازی شده تحصیل 
و نگشته است دگر مدرسه تشکیل، نه اینکه شده تعطیل که از 

دور همان اســت ولیکن شل و وارفته و بی شور و نشاط و هیجان 
است و مجازی  است و این است هر آن چیز که در حد توان است.

به هر حال، شــمایی که گل سرسبد نسل جوانید و پر از شوق و 
توانید و به جز تســت زدن وقت شده رشد جوان نیز بخوانید، چه 
خوب است اگر بحر طویلی بنویسید و به تحریریة ما برسانید، به 

تحریریة رشد، به رشدی که جوان است.

مدرس﹦ شاد مجازی
سعید طالیی
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مرغ آمین

نسرين بيژني

در احادیث، داشـتن اخالص، شـرط پذیرفته شـدن اعمال انسـان، معرفی 
و بر آن تأکید فراوانی شـده اسـت. جبرئیل در پاسـخ به سـؤال پیامبر)ص( 

از تفسـیر اخالص گفت:
مخلـص کسـی اسـت کـه از مردم هیـچ نخواهد تا خـود بدان دسـت یابد 
و هـر گاه به آن رسـید، خشـنود شـود ]و[ اگر چیزی نزدش باقـی ماند، آن 
را بـه دیگران بخشـد؛ زیرا کسـی کـه از مخلوق چیزی نخواهـد، به عبودیت 
بـرای خداونـد متعـال اقـرار کرده اسـت و چون به نیاز خود دسـت برسـد و 
خشـنود شـود، از پروردگار خویش خشـنود شـده اسـت و خداوند نیز از او 
خشـنود می شـود و هر گاه چیزی را که به آن رسـیده، به دیگران ببخشـد، 

بـه مرتبه اعتماد بر معبودش رسـیده اسـت.1
بـه گفتـه خـود شـیطان، مخلصـان از گزنـد او ایمن هسـتند2 و تـا زمانی 
کـه اعمالشـان بـرای خداسـت، حربه هـای شـیطان بـرای انحـراف آنـان 
کارآمـد نخواهـد بـود. خداوند تبـارک و تعالی، این تحفـه را در دل بندگانی 
قـرار می دهـد کـه دوستشـان دارد. اخـالص، تعیین کننـده رتبه بنـدگان و 

اسـت. نجات بخـش مؤمنان 
بـه فرمـوده پیامبـر اکرم صلـی اهلل علیه و آله، انسـان مخلص چهار نشـانه 
دارد: »قلبـی پـاک و سـالم دارد، اعضا و جوارحـش فرمان پذیرند، خیرش به 
دیگـران می رسـد و از اعمال ناشایسـت، خوددار اسـت.«۳ اخـالص در عمل، 
نشـان دهنده درسـتی و صداقت در نیت اسـت. انسـان مؤمن، تمام تالشش 
ایـن اسـت کـه رفتـار روزانـه اش را بـرای خـدا خالـص کنـد. بنـده مخلص 
کسـی اسـت کـه در انجـام دادن امـوری مثـل خدمـت بـه خلـق، انتظـار 
قدردانـی نداشـته باشـد، وظایفـش را بـرای جلـب رضـای معبـودش انجام 
دهـد و یقیـن داشـته باشـد که فقـط خداونـد پـاداش بنـدگان را می دهد. 

خاطـرات شـهیدان، سرشـار از عطر اخالص اسـت.

شهید عباس بابایی
یکـی از هم رزمـان شـهید می گویـد: »حـدود سـال های ۶۰ـ ۶1 بـود. 
پایـگاه شـکاری هشـتم، نامه ای از سـتاد فرماندهـی تهران آمد کـه خلبانان 
نمونـه را بـرای دریافـت اتومبیـل معرفـی کنیـد. شـهید بابایـی آن روزهـا 
فرمانـده پایـگاه بود. ایشـان نامه را دید و دسـتور پیگیری داد. اسـامی تهیه 
شـد. طبـق بررسـی های انجام شـده، نـام بابایی هم در لیسـت قـرار گرفت. 
اسـامی را بردیـم پیـش شـهید بابایی تا نامه و لیسـت افـراد را امضا کند. به 
محـض اینکـه نـام خـودش را دید،  خـط زد و گفت: »بـرادر! ایـن حق بقیه 
اسـت، نه من!« گفتم: »طبق بررسـی های ما، شـما خودت بیشـترین پرواز 
را داشـتی و امتیـازت از همـه باالتـر اسـت.« امـا او بـه جای اسـم خودش، 

اسـم فـرد دیگری را نوشـت و لیسـت را امضـا کرد.«4

ــهید  ــدار ش ــرای دی ــم ب ــزد رفتی ــا ی ــان ت ــم از اصفه ــب ه ــک ش »ی
آیــت اهلل صدوقــی. ایشــان خیلــی بــه عبــاس عالقــه داشــت. بــه کســی 
ــم  ــی،  دیدی ــهید صدوق ــزل ش ــیدیم من ــی رس ــا وقت ــم، ام ــالع ندادی اط
ایشــان در منــزل ایســتاده و منتظــر ماســت. تــا مــا را دیــد، جلــو آمــد 
و ســر عبــاس را روی ســینه اش گذاشــت و گفــت: »آقــای بابایــی! 
ــان  ــم. زم ــان بودی ــر ایش ــاعتی در محض ــد س ــودم.«4 چن ــان ب منتظرت
خداحافظــی کــه رســید، شــهید صدوقــی ســوییچ یــک ســواری پیــکان 
را جلــوی عبــاس گذاشــت و گفــت: »شــنیدم بــه همــه خلبانــان پایــگاه 
ــاس  ــه شماســت.« عب ــق ب ــن متعل ــد؛  ای ــد و شــما نگرفتی ماشــین دادن
گفــت: »حــاج آقــا! مــن احتیاجــی نــدارم. اگــر ایــن را بــه پایــگاه هدیــه 
ــم اســتفاده  کنیــد، آن وقــت مــن بیشــتر خوشــحال می شــوم و می توان
کنــم.« شــهید صدوقــی دوبــاره فرمــود: »آقــای بابایــی! پایــگاه ســهمیه 
دارد؛ ایــن مــال شماســت.« ایــن بــار عبــاس بــا حالــت تواضــع ســرش را 
پاییــن انداخــت و گفــت: »حــاج آقــا! اگــر بــه پایــگاه هدیــه بدهیــد، مــن 
ــرار  ــه اص ــاال ک ــود: »ح ــی فرم ــت اهلل صدوق ــوم.« آی ــحال تر می ش خوش

ــم.« ــه می کن ــگاه هدی ــه پای ــین را ب ــن ماش ــم. ای ــی، چش می کن
شـهید صدوقـی عالقـه زیادی بـه عبـاس بابایی داشـت. به گـوش خودم 
شـنیدم که فرمـود: »بابایی، جوان دوست داشـتنی و اهل معنایی اسـت. ای 

کاش مـا هـم در کارهایمان این چنین خلوصی داشـته باشـیم.«4
»روزهـا بـود کـه در منطقه بودیـم. اوایل جنگ بـود. یـک روز عباس آمد 
پیـش مـن و گفـت: »بایـد رانندگـی تانکـر یـادم بدهـی.« گفتـم: »چرا؟« 
گفـت: »نیـرو کـم اسـت، مشـکل آب داریم. بچه هـا خیلی اذیت می شـوند. 
بایـد یـک کاری کنیـم.« منابـع آب خـراب شـده بودنـد و بایـد تـا تانکر از 
شـهر، آب می آوردیـم. آن قـدر اصـرار کـرد کـه باالخـره یـاد گرفـت. دیگه 
شـده بـود کار هـر روزش کـه بعـد از پایـان کار اداری و حتی بعـد از پرواز، 
از کابیـن کـه بیـرون می آمـد، می رفـت سـراغ تانکـر آب. آن موقـع اگـر به 
کسـی می گفتـی ایـن راننـده تانکـر، فرمانـده پایگاه هشـتم هوایی اسـت، 

امـکان نداشـت بـاور کند.«۵

پی نوشت ها
1. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، 1386، چ 7، ج 3، ص 377، 

ح 5009.
2. نک: صص: 82 و 83.

3. میزان الحکمه، ج 3، ص 37، ح 5010.
4. محمدعلی صمدی، علمدار آسمان، مشهد، پیام فاطمیون، 1384، ج 1، ص 40.

5. همان، ص 43.
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نشاِن بي  نشان                    »وفات حضرت فاطمه زهرا )س( تسليت باد«

سخت است بخواهي بنويسي نتواني
يا اينكه بداني كه از او هيچ نداني
هر واژه كه در ذهن بيايد، نپذيري

دستت به قلم باشد و بی حرف بماني
وقتي سخن از سلسلة نور و يقين است
حيف است كه خاموش بمانند جهاني

ژرف است معاني تو، می ماند انسان
تا شرح كند اين همه را با چه بياني

راه است كه می ماند و نام است كه مانده ست
حتي اگر از مدفن تو هيچ نشاني

فريبا يوسفي
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«نرم افزار كاربردی (اپليكيشن) 
مجالت رشد راه اندازی شد»

 امکانات اصلی برنامه

• دسترسی به آخرین مجالت منتشر شده

• مشاهده آرشیو هر مجله به صورت دسته بندی شده

• مشاهده مشخصات هر مجله (فهرست مطالب، 

پدیدآورندگان و...)

) بازار برای 
ار كاربردی (اپلیکیشن

• بارگيری رایگان مجله از نرم افز

مطالعه برون خط (آفالین) درون برنامه (بدون نیاز به تارنما)

یا بارگيری در آینده
• نشان کردن مجالت برای سرزدن 

• ارسال اعالن در زمان بارگذاری مجله جدید

• نظرات کاربران

www.roshdmag. i r



باز هم فصل
 زمستون
رستم ايران كيه؟!
خـاله  ديس اليک
بيشتر از آدم آهني
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

| ماهنامـــة آموزشـــی،تحلیلی و اطالع رســـانی | بـــراي دانش آمـــوزان دورۀ متوســـطه دوم | 4

| دورة ســــی و شـــشــم | 1399 | شـــمـــاره پـــی در پـــی  303 | 40 صــــفــــحــــــه | 35000 ريـــــــال |

آخيش!
قولنجم شكست!

چه آرامشي!

يه تكون بخوره

پا باز 180 درجه رو شاخشه
چه زود چهارشنبه سوري شد!

اگر نامهربان بوديم، رفتيم

پس اين جاده چي شد؟!

كمك! فرار كنيد! زلزله!


